
Tlakový žehliaci
systém

8500 series

 

1,6 l

AUTO CORD

 
GC8560

Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe

Žehlenie bez kompromisov

Tento žehliaci systém Philips, ktorý je výkonný a zároveň prekvapivo praktický,

nepretržite vytvára silnú paru pod vysokým tlakom. Veľký oddeliteľný zásobník na

vodu sa dá kedykoľvek a kdekoľvek doplniť, vďaka čomu je žehlenie rýchle a

jednoduché.

Rýchle a výkonné žehlenie

Kontinuálna para až 120 g/min.

Tlak pary až 5 barov pre rýchle žehlenie

Prídavný prúd pary až 200 g na vyhladenie nepoddajných záhybov

Pohodlné žehlenie

Ergonomická a ľahká 1,2 kg žehlička

Jednoduché používanie

Jednoduché odkladanie šnúry jedným dotykom - stačí stlačiť tlačidlo

Odnímateľná 1,6 l nádržka na vodu

Znížená spotreba energie

Ušetrite 20 % energie a 40 % spotreby vody

Bezproblémové odstraňovanie vodného kameňa

Permanentné tablety na odstraňovanie vodného kameňa vo vnútri znižujú rýchlosť

usádzania vodného kameňa

Jednoduché vyplachovanie bez príslušenstva
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Hlavné prvky

Až 5 barov

Zdvojnásobte rýchlosť žehlenia pomocou pary

pod tlakom. Stlačená para preniká z vašej

žehličky Philips hlboko do tkanín, vďaka čomu

je žehlenie rýchle a jednoduché aj pri tých

najnáročnejších tkaninách.

Kontinuálna para až do 120 g/min.

Táto žehlička Philips má kontinuálnu paru až

do 120 g/min vďaka malým množstvám vody,

ktoré sa zakaždým čerpajú do generátora pary.

Pre dokonalé a rýchle vyhladenie záhybov.

Ergonomická žehlička

Ergonomický dizajn tejto žehličky umožňuje

pohodlné žehlenie, lebo odľahčuje namáhanie

zápästia. Nahor sklonená rúčka zaistí

prirodzenú polohu a znižuje námahu pri

žehlení. Dizajn žehličky tiež zabraňuje

opakovaným pohybom spôsobovaným

pokladaním žehličky na pätu. Žehlička je ľahká

(1,2 kg), čím umožňuje jednoduché a pohodlné

žehlenie.

Automatický navíjač šnúry

Vďaka automatickému navíjaniu šnúry stačí

stlačiť tlačidlo a napájací kábel sa automaticky

navinie.

Odnímateľná 1,6 l nádržka na vodu

Veľká kapacita nádržky na vodu umožňuje

žehliť pomocou pary bez potreby dopĺňania.

Nádržka pojme veľké množstvo vody, takže

môžete žehliť až 3 hodiny bez prerušenia.

Keďže je odnímateľná, môžete ju kedykoľvek

doplniť. Poskytne vám nekonečne výkonný

prúd pary.

Tablety na odstraňovanie vodného kameňa

Permanentné tablety na odstraňovanie

vodného kameňa znižujú rýchlosť tvorby

vodného kameňa, takže zaisťujú lepšiu

ochranu žehliaceho systému

Jednoduché vyplachovanie

S cieľom predĺženia životnosti žehliaceho

systému odporúčame vyplachovať vnútro

základne systému. Jej konštrukcia umožňuje

jednoduchý prístup pomocou tlačidla

jednoduchého vyplachovania. Na

vyplachovanie žehliaceho systému

nepotrebujete žiadne príslušenstvo.

Prídavný prúd pary až 200 g

Prídavný prúd pary až 200 g tejto žehličky

umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie

najnepoddajnejšie záhyby.

Nastavenie Eko

Nastavením ECO ušetríte 20 % energie a 40 %

spotreby vody vašej žehličky Philips.

Nastavenie ECO ponúka energeticky

najúčinnejší spôsob žehlenia s dosiahnutím

dokonalých výsledkov.
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Technické údaje

Rýchle a účinné odstraňovanie záhybov

Žehliaca plocha: SteamGlide

Výstup pary: áno

Kontinuálny výstup pary: 120 g/min.

Prídavný prúd pary: 200 g

Zvislá para: áno

Tlak pary: Až 5 bary(ov)

Variabilné nastavenie pary: áno

Naparovacia špička: áno

Príkon: 2 200 W

Jednoduché používanie

Kapacita nádoby na vodu: 1600 ml

Plnenie a vypúšťanie vody: Odnímateľná

nádoba na vodu

Dopĺňanie kedykoľvek: áno

Čas nahriatia: 2 min

Odkladacie puzdro: Zaistenie pri prenášaní

Odkladanie hadice: Spona na hadicu

Odkladanie kábla: Automatický navíjač šnúry

Dĺžka napájacieho kábla: 1,8 m

Voľnosť kábla (otočný): Kábel so 180-

stupňovou voľnosťou

Dĺžka hadice: 1,9 m

Udržateľnosť

Úspora energie: O 20 % nižšia spotreba

energie

Používanie vzhľadom na vodný kameň

Použitie s vodou z vodovodu: áno

Riešenie na odstraňovanie vodného kameňa:

Tablety na odstraňovanie vodného kameňa +

oplachovanie

Pripomenutie odstránenia vodného kameňa:

áno

Technické špecifikácie

Napätie: 220 - 240 V

Hmotnosť žehličky: 1,2 kg

Hmotnosť žehličky + základne: 5,5 kg
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