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Jediné dokonalé nastavení pro všechny oděvy
Díky revoluční technologii OptimalTemp

Vyžehlete jakýkoli žehlitelný oděv od hedvábí, přes lněné látky, až po kašmír... V jakémkoli pořadí bez

nastavování. Žehlička Philips PerfectCare poskytne rychlé výsledky bez rizika spálení nebo vyblednutí oděvů.

Žehlení už je opravdu snadné.

Jediné dokonalé nastavení pro všechny oděvy

Technologie OptimalTemp: dokonalá kombinace teploty

100% snadné použití, bez nastavování

100% bezpečná pro všechny žehlitelné materiály

100% účinná pro všechny tkaniny, nejrychlejší žehlička

Testováno a schváleno odborníky na textil

Rychlé a výkonné žehlení

Odnímatelná 1,5l nádržka na vodu, až pro 2 hodiny žehlení

Plynulý výstup páry 120 g/min a parní ráz až 230 g

Připraveno k použití za 2 minuty, doplňování vody kdykoli

Pohodlné žehlení

Bezproblémová ochrana proti vodnímu kameni Easy De-Calc

Nová prvotřídní žehlicí plocha SteamGlide značky Philips



Systémová žehlička GC9220/02

Přednosti Specifikace

Technologie OptimalTemp

Technologie OptimalTemp je jediná

technologie, která udržuje dokonalou

kombinaci teploty, takže už nemusíte upravovat

teplotu při žehlení různých látek. Dokonalou

kombinaci páry a teploty zajišťuje: 1) nastavení

procesoru Smart Control na správnou teplotu. 2)

technologie HeatFlow umožňující správné

vyvážení páry a teploty.

100% snadné použití

100% snadné použití, nejsou vyžadována

žádná nastavení. Nyní máte možnost vyžehlit

všechny žehlitelné části oděvů jednu po druhé

bez čekání nebo nastavování ovladače teploty.

100% účinná

100% účinná pro nejtužší látky, žádná jiná

systémová žehlička není tak rychlá od začátku

až do konce.

100% bezpečná

100% bezpečná pro všechny látky, i ty

nejjemnější jako hedvábí, kašmír, vlna a

polyester. Nezávislé zkušební instituce

vyzkoušely žehličku PerfectCare na nejcitlivější

žehlitelné materiály a potvrzují znamenitost

výsledků žehlení.

Testováno a schváleno experty

Tato žehlička je testována a schválena

nezávislými odbornými institucemi na textil.

Odnímatelná nádržka na vodu, 5 bar

Odnímatelná 1,5l nádržka na vodu až pro

2 hodiny žehlení bez doplňování vody.

Systém Easy De-Calc

Systém Easy De-Calc pro bezproblémové a

účinné odstranění vodního kamene zajišťuje

delší životnost systémové žehličky.

Rychlé a výkonné odstraňování záhybů

Žehlicí plocha: Žehlicí plocha SteamGlide

Technologie OptimalTemp: Ano

Výstup páry: Ano

Plynulý výstup páry: 120 g/min

Parní ráz: 230 g

Vertikální napařování: Ano

Tlak páry: Až 5 bar

Špička Steam tip: Ano

Spotřeba: 2 400 W

Snadné použití

Kapacita nádržky na vodu: 1500 ml

Nalévání a vylévání vody: Vyjímatelná

nádržka na vodu, Mimořádně velký plnicí otvor

Lze kdykoli doplnit: Ano

Doba zahřátí: 2 min

Skladování hadice: Přihrádka pro skladování

hadice

Úložný prostor pro kabel: Přihrádka pro

uložení kabelu

Délka napájecího kabelu: 1,8 m

Volný kabel (otočný): Volnost pohybu i

s kabelem v rozsahu 180°

Délka hadice: 1,7 m

Bezpečná pro všechny typy látek: Dokonce

pro jemné látky jako hedvábí

Kontrola usazenin

Vhodná pro vodu z kohoutku: Ano

Řešení Calc clean: Systém Easy De-Calc

Připomenutí funkce Calc clean: Ano

Technické údaje

Hmotnost žehličky: 1,2 kg

Hmotnost žehličky + základny: 5 kg

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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