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Výkonné žehlení bez námahy
Jedinečná funkce Auto Calc-Clean

Tento výkonný a rychlý žehlicí systém ulehčí údržbu pomocí jedinečné funkce pro

odstranění vodního kamene Auto Calc-Clean. Už nemusíte odstraňovat vodní

kámen ze systému. Pro skvělý zážitek ze žehlení bez námahy.

Rychlé a výkonné žehlení

Tlak páry až 5 barů urychluje žehlení

Trvalý výstup páry až 120 g/min

Žehlicí plocha SteamGlide je prvotřídní žehlicí plochou Philips

Pohodlné žehlení

Ergonomická a lehká 1,2kg žehlička

Jednoduché nastavení a uskladnění

Uzamkněte a přenášejte systém bez námahy jen jednou rukou

Snadné uložení šňůry jediným dotykem - pouze stiskněte tlačítko

Jednoduché odstraňování vodního kamene

Automaticky odstraňuje vodní kámen

Bezpečné žehlení

Systém se automaticky vypne, je-li žehlička ponechána bez dozoru.
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Přednosti Specifikace

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. Má vynikající odolnost proti

poškrábání, vynikající klouzání a snadno se

čistí.

Funkce Auto Calc-Clean

Funkce Auto Calc-Clean pro odstranění

vodního kamene automaticky odstraňuje vodní

kámen ze žehlicího systému. Pokud je třeba

systém vyčistit, automaticky se spustí

dvouminutový čisticí cyklus. Vy už jen

vyprázdníte odnímatelnou vyplachovací

nádržku. Systém tak zůstane jako nový a

výkonný, jako kdybyste ho právě zakoupili.

Automatický navíječ šňůry

Díky automatickému navíječi šňůry pouze

stiskněte tlačítko a šňůra se automaticky

navine.

Automatické bezpečnostní vypnutí

Z bezpečnostních důvodů se žehlicí systém

automaticky vypne, je-li ponechán bez dozoru.

Pro opětnou aktivaci systému stiskněte

libovolné tlačítko.

Rychlé a výkonné odstraňování záhybů

Žehlicí plocha: Žehlicí plocha SteamGlide

Plynulý výstup páry: Ano

Plynulý výstup páry: 120 g/min

Parní ráz: 170 g

Vertikální napařování: Ano

Tlak páry: Až 5 bar

Různá nastavení páry: Ano

Špička Steam tip: Ano

Spotřeba: 1 800–2 200 W

Snadné použití

Kapacita nádržky na vodu: 1000 ml +

vyplachovací nádržka 500 ml

Nalévání a vylévání vody: Vyjímatelná

nádržka

na vodu, Mimořádně velký plnicí otvor

Lze kdykoli doplnit: Ano

Doba zahřátí: 2 min

Měkká rukojeť: Ano

Vypnutí automatického bezpečnostního

prvku: Ano

Možnost uložení: Zámek pro přenášení

Úložný prostor pro kabel: Automatický navíječ

šňůry

Délka napájecího kabelu: 1,8 m

Délka hadice: 1,9 m

Kontrola usazenin

Vhodná pro vodu z kohoutku: Ano

Připomenutí funkce Calc clean: Ano

Technické údaje

Napětí: 220 - 240 V

Rozměry výrobku: 44,5 x 24,5 x 32,6 cm

Hmotnost žehličky: 1,1 kg

Hmotnost žehličky + základny: 6,6 kg

Příslušenství

Tepluvzdorná podložka: Ano
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