
Parní generátor

PerfectCare
Performer

 
Max. tlak čerpadla 6,5 baru

Parní ráz až 420 g

1,8litrová nádržka na vodu

Bezpečný zámek pro přenášení

 

GC8750/60

Mimořádně rychlé žehlení
díky silnému trvalému výstupu páry

Parní generátor Philips PerfectCare Performer se postará o opravdu jednoduché a

výkonné žehlení bez spálení prádla. Silný trvalý výstup páry nepřetržitě proniká

hluboko do textilních vláken a s lehkostí odstraňuje záhyby.

Není potřeba žádné nastavování teploty, garantuje nespálení

Žehlí vše od džín po hedvábí bez nutnosti měnit nastavení teploty

Garance nespálení látky

Rychlý a výkonný

Výkonné napařování pro dokonalé odstranění záhybů

Včetně nádoby Calc Clean — žádné zásobníky, žádné další výdaje

Žehlicí plocha SteamGlide Plus pro dokonalé klouzání

Úspora energie díky režimu ECO

Mimořádně praktické

Výkonné žehlení s minimální hlučností

Velká 1,8l vyjímatelná nádržka na vodu pro snadné doplňování vody

Zámek pro přenášení pro snadnou a bezpečnou přepravu

Bezpečnostní vypnutí žehličky, je-li ponechána bez obsluhy
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Přednosti

Automatické vypnutí

Funkce automatického vypnutí z důvodu

úspory energie automaticky vypne žehličku

Philips, pokud ji nebudete pár minut používat.

Tím se ušetří energie a vy budete mít klidnější

mysl.

Chytré odstranění vodního kamene

Náš vestavěný systém odstraňování vodního

kamene Smart Calc Clean vám připomene, kdy

je třeba odstranit vodní kámen. Obsahuje

nádobu, se kterou je odstranění vodního

kamene snadné. To znamená, že

nepotřebujete žádné zásobníky a nevznikají

žádné další výdaje.

Odnímatelná 1,8l nádržka na vodu

Průhledná 1,8l nádržka na vodu umožňuje až

2 hodiny nepřetržitého používání. Když je

nádržka prázdná, upozorní vás kontrolka a díky

velkému plnicímu otvoru ji můžete kdykoli

snadno doplnit pod tekoucí vodou.

Garance nespálení látky

Díky technologii OptimalTEMP garantujeme,

že tato žehlička nikdy nespálí žádnou tkaninu

určenou k žehlení. Můžete ji dokonce nechat

položenou na oblečení na žehlicím prkně.

Žádné spálení ani poškození. Garantujeme.

Technologie OptimalTEMP

Díky technologii OptimalTEMP již nebudete

muset ztrácet čas nastavováním teplot,

čekáním, až nastavení proběhne, ani tříděním

oblečení před žehlením. Žehlička si poradí

s materiály od džínů po hedvábí a garantuje

žehlení bez spálení díky dokonalé kombinaci

teploty a nepřetržitého napařování.

Technologie Silent Steam

Tlumicí filtry minimalizují hluk páry a platforma

pohlcující zvuk snižuje hluk způsobovaný

vibracemi v základní jednotce. Díky tomu

nebude výkonné napařování přehlušovat

televizi, hudbu nebo rodinný hovor.

Mimořádně výkonné napařování

Výkonné a nepřetržité napařování snadno

zvládá i ty nejsilnější tkaniny. S mimořádným

parním rázem v pravou chvíli se i ty

nejodolnější záhyby v mžiku poddají. Tato pára

se navíc také hodí k vertikálnímu napařování

oblečení a závěsů.

Úspora energie

Šetřete energii a užívejte si stejně kvalitních

výsledků. Režim ECO snižuje spotřebu energie

na oděvy, které vyžadují méně páry.

Žehlicí plocha SteamGlide Plus

Naše exkluzivní žehlicí plocha SteamGlide

Plus – díky pokročilé titanové vrstvě

a 6úrovňovému povrstvení – zaručuje dokonalé

klouzání na jakékoli látce. Nepřilnavá, odolná

vůči poškrábání a snadná na čištění.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Technologie

Pro všechny žehlitelné tkaniny: Ano

Bez spálení: Ano

Bez potřeby nastavování teploty: Ano

Technologie OptimalTEMP: Ano

Generátor páry ProVelocity: Ano

Technologie Silent Steam: Ano

Rychlé odstraňování záhybů

Trvalý výstup páry: 120 g/min

Spotřeba: 2 600 W

Tlak: Maximální tlak čerpadla 6,5 baru

Připraveno k použití: 2 min

Parní ráz: Až 420 g

Napařování na vyžádání: Ano

Různé úrovně páry: Ano

Vertikální napařování: Ano

Snadné použití

Žehlicí plocha pro snadné klouzání:

5 hvězdičky

Název žehlicí plochy: SteamGlide Plus

Kapacita nádržky na vodu: 1800 ml

Vyjímatelná nádržka na vodu: Ano

Délka hadice: 1,6 m

Délka napájecího kabelu: 1,8 m

Připraveno k použití: Světelný indikátor

Automatické bezpečnostní vypnutí: Ano

Žehlicí plocha odolná proti poškrábání:

4 hvězdičky

Odstranění vodního kamene

Funkce připomenutí odvápnění: Zvuk

Úložiště

Zámek pro přenášení: Pro přepravu

a bezpečnost

Skladování hadice: Přihrádka pro skladování

hadice

Velikost a hmotnost

Rozměry balení (Š x V x H): 24,6 x 33,5 x

44,9 cm

Rozměry výrobku (Š x V x D): 22 x 24 x 37 cm

Hmotnost žehličky: 1,22 kg

Hmotnost žehličky + základny: 3,2 kg

Záruka

Celosvětová záruka 2 roky: Ano

Energetická účinnost

Režim úspory energie: Ano

Úspora energie*: 20 %

Obal výrobku: 100% recyklovatelný

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír
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