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Výkonné a bezproblémové žehlenie
Jedinečná funkcia Auto Calc-Clean

Tento výkonný a rýchly žehliaci systém vás zbaví námahy pomocou jedinečnej

funkcie Auto Calc-Clean. Už nemusíte odstraňovať vodný kameň zo systému -

tento systém to vykoná za vás. Zabezpečí dokonalé bezproblémové potešenie zo

žehlenia

Bezproblémové odstraňovanie vodného kameňa

Automaticky odstráni vodný kameň z Vášho systému

Rýchle a výkonné žehlenie

Tlak pary až 5 barov pre rýchle žehlenie

Kontinuálna para až 120 g/min.

Prídavný prúd pary až 200 g na vyhladenie nepoddajných záhybov

Pohodlné žehlenie

Ergonomická a ľahká 1,2 kg žehlička

SteamGlide je žehliaca plocha špičkovej kvality od spoločnosti Philips

Jednoduché používanie

Jednoduché odkladanie šnúry jedným dotykom - stačí stlačiť tlačidlo

Znížená spotreba energie

Ušetrite 20 % energie a 40 % spotreby vody
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Hlavné prvky

Funkcia Auto Calc-Clean

Funkcia Auto Calc-Clean automaticky odstráni

vodný kameň zo žehliaceho systému. Keď je

čas na čistenie systému, automaticky sa

aktivuje 2-minútový cyklus odstraňovania

vodného kameňa. Všetko, čo musíte urobiť, je

vyprázdniť oddeliteľnú oplachovaciu nádržku.

Váš systém bude stále taký nový a výkonný

ako v deň, kedy ste ho zakúpili.

Až 5 barov

Zdvojnásobte rýchlosť žehlenia pomocou

stlačenej pary. Stlačená para preniká hlboko do

tkanín, vďaka čomu je žehlenie rýchle a

jednoduché aj pri tých najnáročnejších

tkaninách.

Kontinuálna para až do 120 g/min.

Kontinuálna para až do 120 g/min. vďaka

malým množstvám vody, ktoré sa zakaždým

čerpajú do generátora pary. Pre dokonalé a

rýchle vyhladenie záhybov.

Prídavný prúd pary až 200 g

Zosilnenie pary umožní jednoducho vyžehliť

dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.

Automatický navíjač šnúry

Vďaka automatickému navíjaniu šnúry stačí

stlačiť tlačidlo a napájací kábel sa automaticky

navinie.

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.

Žehliaca plocha SteamGlide

Žehliaca plocha SteamGlide je najlepšia

žehliaca plocha od spoločnosti Philips. Má

vysokú odolnosť proti poškriabaniu, hladko sa

kĺže a ľahko čistí.

Nastavenie Eko

Nastavením ECO ušetrite 20 % energie a 40 %

spotreby vody. 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

Kontinuálny výstup pary

Kontinuálny výstup pary: 120 g/min.

Prídavný prúd pary: 200 g

Zvislá para

Tlak pary: Až 5 bary(ov)

Variabilné nastavenie pary

Naparovacia špička

Príkon: 1800 – 2200 W

Jednoduché používanie

Kapacita nádoby na vodu: 1000 ml +

oplachovacia nádržka 500 ml

Plnenie a vypúšťanie vody: Odnímateľná

nádoba na vodu, Extra veľký plniaci otvor

Dopĺňanie kedykoľvek

Komfortná rukoväť

Automatické bezpečnostné vypnutie

Odkladacie puzdro: Zaistenie pri prenášaní

Úložný priestor na kábel: Automatický navíjač

šnúry

Dĺžka napájacieho kábla: 1,8 m

Dĺžka hadice: 1,9 m

Udržateľnosť

Nastavenie ECO: O 20 % nižšia spotreba

energie

Používanie vzhľadom na vodný kameň

Použitie s vodou z vodovodu

Riešenie na odstraňovanie vodného kameňa:

Automatické odstraňovanie vodného kameňa

Pripomenutie odstránenia vodného kameňa

Technické špecifikácie

Napätie: 220 - 240 V

Rozmery produktu: 44,5 x 24,5 x 32,6 cm

Hmotnosť žehličky: 1,1 kg

Hmotnosť žehličky + základne: 6,3 kg

Príslušenstvo

Železná podložka odolná voči teplu
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