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Maximální tlak 6,5 barů

Parní ráz až 340 g

Zámek pro přenášení

Odnímatelná nádržka na vodu
1,5 l

 
GC9241/02

Mimořádně rychlé žehlení
bez potřeby nastavování teploty

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.

Bezstarostné žehlení, bez nutnosti nastavování teploty

Žehlete hedvábí a džíny bez potřeby nastavení teploty.

Nebojte se nechat rozpálenou žehličku na žehlicím prkně

Testováno a schváleno odborníky na textil

Rychlé a výkonné žehlení

Připraveno k použití za 2 minuty, doplňování vody kdykoli

Tlak až 6,5 baru

Efektivní a snadné odvápnění přístroje pro jeho delší životnost

Nová prvotřídní žehlicí plocha SteamGlide značky Philips

Automatické vypnutí pro vyšší bezpečnost a nižší spotřebu energie

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

Zamkněte bezpečně žehličku k základní stanici

Parní ráz až 340 g



Parní generátor GC9241/02

Přednosti

Připraveno k napařování za 2 minuty

Připraveno k napařování za 2 minuty a během

žehlení lze kdykoliv doplnit.

Tlak až 6,5 baru

Čím více páry, tím rychlejší žehlení. Vzniká

výkonná pára, která prochází hluboko do

oblečení, a tak zrychluje i zlepšuje žehlení.

Výkon páry může být regulován tak, aby

odpovídal vašim potřebám.

Systém Easy De-Calc

Mimořádně dlouhá životnost napařování:

Exkluzivní funkce Philips Easy De-Calc

poskytuje ideální způsob, jak se zbavit

vodního kamene a prodloužit životnost vaší

systémové žehličky. Žehlička vás světelným

a zvukovým znamením upozorní, kdy je

potřeba provést čištění. Když je přístroj

studený, jednoduše otevřete knoflík Easy De-

Calc a odstraňte špinavou vodu a vodní kámen.

Nová žehlicí plocha SteamGlide

Nová žehlicí plocha SteamGlide je nejlepší

žehlicí plochou od společnosti Philips. Má

výjimečnou odolnost proti poškrábání,

vynikající klouzání a snadno se čistí.

Automatické bezpečnostní vypnutí

Funkce automatického bezpečnostního vypnutí

z důvodu úspory energie automaticky vypne

přístroj, pokud jej nebudete 5 minut používat.

Odnímatelná 1,5l nádržka na vodu

Nádržku na vodu lze vyjmout a snadno doplnit

z kohoutku. Díky velkému plnicímu otvoru je

doplnění rychlé. S kapacitou nádržky na vodu

1,5 l můžete žehlit až 2 hodiny nepřetržitě bez

doplňování.

Technologie OptimalTEMP

Nyní můžete žehlit hedvábí a džíny v jedné

várce bez potřeby nastavení teploty. Garance

žehlení bez spálení u všech žehlitelných

tkanin. Revoluční technologie díky: 1.)

procesoru Advanced Smart Control Processor,

který přesně řídí teplotu žehlicí plochy.

Nemusíte nastavovat teplotu 2.) výkonné

cyklonové parní komoře, která zajišťuje

výkonný konstantní výstup páry, díky čemuž

žehlení usnadňuje a zrychluje.

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

Rychlé a výkonné odstraňování záhybů

Žehlicí plocha: Žehlicí plocha SteamGlide

Technologie OptimalTEMP: Ano

Parní ráz: 340 g

Vertikální napařování: Ano

Tlak: Až 6,5

Špička Steam tip: Ano

Spotřeba: 2 400 W

Bezpečné odkládání: ano

Řízení výstupu páry: Ano

Snadné použití

Kapacita nádržky na vodu: 1 500 ml

Nalévání a vylévání vody: Vyjímatelná nádržka

na vodu, Mimořádně velký plnicí otvor

Lze kdykoli doplnit: Ano

Doba zahřívání: 2 min

Automatické bezpečnostní vypnutí: Ano

Možnost uložení: Zámek pro přenášení

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

Rozměry balení: 30,5 x 33,5 x 49,1 cm

Rozměry výrobku: 28,3 x 26,3 x 42,4 cm

Hmotnost žehličky: 1,2 kg

Hmotnost žehličky + základny: 5 kg
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