
Naparovací žehliaci
systém

PerfectCare Expert

 
Max. tlak pary 6,5 baru

Zosilnená para až 340 g

Zaistenie pri prenášaní

Odnímateľná 1,5 l nádržka na
vodu

 
GC9241/02

Neuveriteľne rýchle žehlenie
bez potreby nastavovania teploty

Vyžehlite akúkoľvek tkaninu vhodnú na žehlenie: od hodvábu, cez ľan a bavlnu až po kašmír... v akomkoľvek

poradí, bez potreby nastavovania. Žehlička Philips PerfectCare vám poskytne mimoriadne rýchle výsledky bez

rizika spálenia či lesklých plôch na vašom oblečení. Skutočne jednoduché žehlenie.

Bezstarostné žehlenie, ktoré nevyžaduje nastavenie teploty

Žehlite všetko od džínsov až po hodváb bez potreby nastavovania teploty

Horúcu žehliacu plochu môžete nechať bezpečne položenú na žehliacej doske

Testovaná a schválená nezávislými odborníkmi na textil

Rýchle a výkonné žehlenie

Pripravená na použitie do 2 minút s neobmedzeným dopĺňaním

Tlak až 6,5 baru

Jednoduché a účinné odstraňovanie vodného kameňa, ktoré predĺži životnosť spotrebiča

SteamGlide je nová kvalitná žehliaca plocha značky Philips

Automatické vypnutie pre bezpečnosť a úsporu energie

Odnímateľný 1,5 l zásobník na vodu, až 2 hod. žehlenia

Pevne zaistite žehličku do základne

Zosilnená para až 340 g



Naparovací žehliaci systém GC9241/02

Hlavné prvky

Para je pripravená za 2 minúty

Para je pripravená na použitie do 2 minút a

môžete ju doplniť kedykoľvek počas žehlenia.

Tlak až 6,5 baru

Čím viac pary, tým rýchlejšie je žehlenie.

Žehlička vytvára konzistentný silný prúd pary,

ktorý prenikne hlboko do vnútra oblečenia,

vďaka čomu bude žehlenie rýchlejšie

a kvalitnejšie. Intenzitu pary si môžete

prispôsobiť podľa svojich potrieb.

Easy De-calc

Mimoriadne dlhotrvajúci výkon pri naparovaní:

exkluzívna funkcia Easy De-Calc vyvinutá

spoločnosťou Philips poskytuje ideálny

spôsob, ako sa zbaviť vodného kameňa a

predĺžiť životnosť naparovacieho žehliaceho

systému. Vaša žehlička vám pomocou

svetelného a zvukového indikátora pripomenie,

kedy je potrebné vykonať čistenie. Keď je

žehlička studená, jednoducho otvorte gombík

Easy De-Calc a vypusťte znečistenú vodu a

usadeniny do pohárika.

Nová žehliaca plocha SteamGlide

Nová žehliaca plocha SteamGlide je najlepšia

žehliaca plocha od spoločnosti Philips. Má

vysokú odolnosť proti poškriabaniu, hladko sa

kĺže a ľahko čistí.

Automatické bezpečnostné vypnutie

Funkcia automatického bezpečnostného

vypnutia automaticky vypne zariadenie, ak sa

nepoužíva po dobu 5 minút, čím sa šetrí

energia.

Odnímateľný 1,5 l zásobník na vodu

Zásobník na vodu sa dá odňať a poľahky

doplniť z kohútika. Veľký plniaci otvor

zabezpečuje rýchly priebeh dopĺňania. Vďaka

1,5 l kapacite zásobníka na vodu môžete bez

dopĺňania vody žehliť až 2 hodiny.

Technológia OptimalTEMP

Teraz môžete žehliť čokoľvek od džínsov až po

hodváb bez akejkoľvek potreby nastavovať

teplotu. Garantujeme, že na žiadnej textílii,

ktorá sa smie žehliť, nedôjde k spáleninám.

Prevratná technológia spája 1) pokročilý

procesor Smart Control na presné ovládanie

teploty žehliacej plochy, pričom teplotu

nemusíte vôbec nastavovať, a 2) výkonnú

cyklónovú naparovaciu komoru, ktorá

umožňuje výkonné a rovnomerné dávkovanie

pary, vďaka čomu je žehlenie jednoduchšie

a rýchlejšie.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Rýchle a účinné odstraňovanie záhybov

Žehliaca plocha: SteamGlide

Technológia OptimalTEMP: áno

Zosilnená para: 340 g

Zvislé naparovanie: áno

Tlak: Až 6,5

Naparovacia špička: áno

Príkon: 2400 W

Bezpečné položenie: áno

Ovládanie výstupu pary: áno

Jednoduché používanie

Kapacita nádoby na vodu: 1 500 ml

Plnenie a vypúšťanie vody: Odnímateľná

nádoba na vodu, Extra veľký plniaci otvor

Dopĺňanie kedykoľvek: áno

Čas zahriatia: 2 min

Automatické bezpečnostné vypnutie: áno

Odkladacie puzdro: Zaistenie pri prenášaní

Odkladanie hadice: Odkladací priestor na

hadicu

Odkladanie kábla: Odkladací priestor na kábel

Dĺžka napájacieho kábla: 1,8 m

Voľnosť kábla (otočný): Kábel so 180-

stupňovou voľnosťou

Dĺžka hadice: 1,7 m

Bezpečné pre všetky tkaniny: Dokonca aj pre

jemné tkaniny, ako je hodváb

Používanie vzhľadom na vodný kameň

Použitie s vodou z vodovodu: áno

Riešenie na odstraňovanie vodného kameňa:

Jednoduché odstraňovanie vodného kameňa

Pripomenutie odstránenia vodného kameňa:

áno

Technické špecifikácie

Rozmery balenia: 30,5 x 33,5 x 49,1 cm

Rozmery produktu: 28,3 x 26,3 x 42,4 cm

Hmotnosť žehličky: 1,2 kg

Hmotnosť žehličky + základne: 5 kg
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