
 

 

Philips 8500 series
Systémová žehlička

1,6 l

GC8510
Skvělé výsledky s minimálním úsilím

Žehlení bez kompromisů
Výkonná ale překvapivě praktická žehlička. Tato systémová žehlička Philips souvisle vytváří 
množství páry pod vysokým tlakem. Velkou odnímatelnou nádržku na vodu lze kdykoli a 
kdekoli doplňovat, takže žehlení je rychlé a snadné.

Rychlé a výkonné žehlení
• Trvalý výstup páry až 120 g/min
• Tlak páry až 5 barů urychluje žehlení
• Parní ráz 150 g usnadňuje odstranění nepoddajných záhybů

Pohodlné žehlení
• Žehlicí plocha SteamGlide je prvotřídní žehlicí plochou Philips
• Ergonomická a lehká 1,2kg žehlička

Snadné použití
• Odnímatelná 1,6l nádržka na vodu

Šetří spotřebu energie
• Úspora 20 % energie a 40 % spotřeby vody

Jednoduché odstraňování vodního kamene
• Trvalé tablety proti vodnímu kameni uvnitř zpomalují usazování vodního kamene
• Snadné vyplachování bez příslušenství



 Až 5 barů

Zdvojnásobte rychlost žehlení díky páře pod 
tlakem. Pára pod tlakem z žehličky Philips 
proniká hluboko do látky a urychluje a 
zjednodušuje tak žehlení náročnějších 
materiálů.

Parní ráz až 150 g

Díky parnímu rázu 150 g budete moci snadno 
odstranit ty nejodolnější záhyby.

Trvalý výstup páry až 120 g/min

Žehlička Philips poskytuje trvalý výstup páry až 
120 g/min, který je udržován pumpováním 
malých dávek vody do bojleru. Pro dokonalé a 
rychlé odstranění záhybů.

Ergonomická žehlička

Ergonomický design žehličky umožňuje 
pohodlné žehlení, neboť tolik nenamáhá 
zápěstí. Rukojeť nakloněná nahoru zajišťuje 
přirozené umístění ruky, což snižuje zátěž 
během žehlení. I celkový design žehličky 
napomáhá předcházet opakovaným pohybům 
běžně konaným při umisťování žehličky na 
podstavec. Žehlička je lehká (1,2 kg) a přináší 
snadné a pohodlné žehlení.

Žehlicí plocha SteamGlide

Žehlicí plocha SteamGlide je nejlepší žehlicí 
plochou Philips pro vaši napařovací žehličku. 
Má vynikající odolnost proti poškrábání, 
vynikající klouzání a snadno se čistí.

Odnímatelná 1,6l nádržka na vodu

Velkokapacitní nádržka na vodu umožňuje 
žehlit bez nutnosti doplňovat vodu. Nádržka 

pojme velké množství vody, takže můžete 
žehlit 3 hodiny bez přerušení. Protože je 
odnímatelná, můžete nádržku kdykoli znovu 
snadno naplnit. Těšte se na nekonečný a 
mohutný výstup páry.

Tablety proti vodnímu kameni

Trvalé tablety proti vodnímu kameni zpomalují 
usazování vodního kamene, čímž zajišťují lepší 
ochranu žehlicího systému

Snadné vyplachování
Doporučujeme vyplachovat vnitřek základny 
systému, abyste dosáhli delší životnosti 
žehlicího systému. Základna je nyní snadno 
přístupná díky vyplachovacímu tlačítku. 
K vyplachování žehlicího systému 
nepotřebujete žádné další příslušenství.

Nastavení Eco

Při výběru nastavení ECO u žehličky Philips 
dochází k úspoře 20 % energie a 40 % spotřeby 
vody. Nastavení ECO představuje nejúčinnější 
způsob k dosažení dokonalých výsledků 
žehlení.
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Rychlé a výkonné odstraňování záhybů
• Žehlicí plocha: Žehlicí plocha SteamGlide
• Výstup páry: Ano
• Plynulý výstup páry: 120 g/min
• Parní ráz: 150 g
• Vertikální napařování: Ano
• Tlak páry: Až 5 bar
• Různá nastavení páry: Ano
• Špička Steam tip: Ano
• Spotřeba: 2200 W

Snadné použití
• Kapacita nádržky na vodu: 1600 ml
• Nalévání a vylévání vody: Vyjímatelná nádržka na 

vodu
• Lze kdykoli doplnit: Ano
• Doba zahřátí: 2 min
• Možnost uložení: Zámek pro přenášení

• Skladování hadice: Spona hadice
• Délka napájecího kabelu: 1,8 m
• Volný kabel (otočný): Volnost pohybu i s kabelem 

v rozsahu 180°
• Délka hadice: 1,9 m

Podpora udržitelného rozvoje
• Úspora energie: 20% snížení spotřeby energie

Kontrola usazenin
• Vhodná pro vodu z kohoutku: Ano
• Řešení Calc clean: Tablety anti-calc a vyplachování
• Připomenutí funkce Calc clean: Ano

Technické údaje
• Napětí: 220–240 V
• Hmotnost žehličky: 1,2 kg
• Hmotnost žehličky + základny: 5,2 kg
•
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