
 

Sistemski likalnik

PerfectCare Aqua
Pro

 
Najvišji tlak 6,5 bara

Do 420-gramski dodaten izpust
pare

2,5-litrska posoda za vodo

Izjemno lahek likalnik

 

GC9315

Izjemno učinkovito likanje
z izjemno lahkim likalnikom

PerfectCare Aqua Pro je na voljo z izjemno lahkim likalnikom in izjemno veliko 2,5-

litrsko posodo za vodo, popolno za izjemno dolg čas likanja in popolno parno

likanje.

Brez nastavljanja temperature in brez prežganja oblačil

Likajte jeans ali svilo brez nastavljanja temperature

Vročo likalno ploščo lahko varno pustite na likalni deski

Preizkušeno in odobreno s strani neodvisnih strokovnjakov za tkanine

Hitro likanje z neprekinjenim učinkovitim izpustom pare

Učinkovit izpust pare za izjemno glajenje gub

Enostaven in učinkovit sistem za odstranjevanje vodnega kamna

Philipsova likalna plošča za najboljše drsenje in najboljšo odpornost proti praskam

Varčevanje z energijo z načinom ECO

Vrhunsko likanje

Lahek in udoben za uporabo

Izjemno velika posoda za vodo za daljšo neprekinjeno uporabo

Zaklep za varno in brezskrbno prenašanje

Samodejni izklop za varnost in varčevanje z energijo



Sistemski likalnik GC9315/30

Značilnosti

2,5-litrska posoda za vodo

Posoda za vodo ima posebej veliko prostornino

2,5 l, zato lahko izkoristite do 3 ure

neprekinjene uporabe, ne da bi morali doliti

vodo. Poleg tega je prozoren, kar omogoča

360-stopinjski pogled zbiralnika, da lahko hitro

vidite, koliko vode vam je še ostalo za

učinkovito ustvarjanje pare. Ko morate doliti

vodo, lahko to enostavno storite kadarkoli med

likanjem pod pipo ali z lončkom ali steklenico,

saj ima sistemski likalnik veliko odprtino za

polnjenje.

Easy De-calc

Z rednim odstranjevanjem vodnega kamna

boste zagotovili najboljše delovanje pare.

Ekskluzivno zasnovana in idealno nameščena

funkcija Easy De-Calc Plus omogoča idealno

odstranjevanje vodnega kamna in podaljša

življenjsko dobo sistemskega likalnika. Likalnik

vas s svetlobo in zvokom opozori, da morate

očistiti vodni kamen. Ko se aparat ohladi,

odstranite gumb Easy De-Calc ter umazano

odpadno vodo in vodni kamen izlijte v

skodelico.

Varčevanje z energijo

Način ECO omogoča varčevanje z energijo ob

enako učinkovitem likanju. Način ECO

uporablja manjšo količino pare, a še vedno

dovolj za likanje vseh oblačil.

Tehnologija OptimalTEMP

S tehnologijo OptimalTEMP ne boste več

izgubljali časa s spreminjanjem nastavitve

temperature, čakanjem, da se temperatura

prilagodi, in predhodnim razvrščanjem oblačil.

Likajte tkanine od jeansa do svile, zajamčeno

brez prežganja, zaradi popolne kombinacije

temperature in neprekinjenega učinkovitega

izpusta pare.

Zaklep za varno prenašanje

Sistemski likalnik je opremljen z zaklepom za

varno prenašanje, ki likalnik zanesljivo pritrdi

na podstavek in prepreči nevarnost drsenja ali

da bi se kdo dotaknil vroče likalne plošče.

Zagotavlja varno in enostavno prenašanje v

domu, v shrambo in iz nje.

Varna postavitev

Inovativna tehnologija OptimalTEMP

preprečuje prežganje vseh tkanin, primernih za

likanje. Poleg sprostitve, ki jo to zagotavlja

med likanjem, pomeni tudi, da lahko vročo

likalno ploščo pustite neposredno na bombažni

prevleki za likalno desko, ne da bi jo

poškodovali. To zmanjšuje nelagodje zapestja,

saj vam ne bo treba tako pogosto dvigati

likalnika s podstavka in ga spuščati nanj.

Samodejni varnostni izklop

Funkcija samodejnega varnostnega izklopa

samodejno izklopi sistemski likalnik, če ga ne

uporabljate nekaj minut. To omogoča

varčevanje z energijo in poskrbi, da ste lahko

popolnoma mirni.

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko

zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste

ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih Philipsovega

prizadevanja za varovanje okolja – energijska

učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,

recikliranje in odlaganje ter zanesljivost

celotno življenjsko dobo.
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Specifikacije

Tehnologija

Za vse tkanine, primerne za likanje

Brez prežganin

Brez prilagajanja temperature

Tehnologija OptimalTEMP

Ciklonska parna komora

Pametni kontrolni senzor

Enostavna uporaba

Varno likanje vseh primernih oblačil: Tudi

občutljive, kot je svila

Ime likalne plošče: T-ionicGlide

Prostornina zbiralnika za vodo: 2500 ml

Dolžina napajalnega kabla: 1,8 m

Dolijte kadarkoli med uporabo

Samodejni varnostni izklop

Primerno za vodo iz pipe

Odpornost likalne plošče proti praskam:

5 zvezdice

Prosto premikanje kabla (vrtljiv): Za 360

stopinj vrtljiv kabel

Izredno velika odprtina za polnjenje

Čas segrevanja: 2 min

Dolžina cevi: 1,7 m

Natančna parna konica

Pripravljeno za uporabo: Indikator

Drsenje likalne plošče: 5 zvezdice

Preprečevanje vodnega kamna

Odstranjevanje vodnega kamna in čiščenje:

Easy De-calc

Opomnik za odstranjevanje vodnega kamna:

Lučka, Da

Shranjevanje

Zaklep za prenašanje: Za prenašanje in

varnost

Shranjevanje kabla: Pritrditev z ježkom

Shranjevanje cevi: Prostor za shranjevanje cevi

Velikost in teža

Dimenzije izdelka (Š x V x D): 36,2 x 27 x

26,3 cm

Teža likalnika: 0,8 kg

Teža likalnika in podstavka: 4,2 kg

Garancija

2-letna mednarodna garancija

Zelena učinkovitost

Embalaža izdelka: Možnost 100 % recikliranja

Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Način za varčevanje energije

Hitro glajenje gub

Neprekinjena para: Do 120 g/min

Napajanje: Največ 2100 W

Tlak: Največ 6,5 bara

Pripravljeno za uporabo: 2 min

Dodaten izpust pare: Do 420 g

Para na zahtevo

Spremenljive ravni pare

Navpična para

Napetost: 220–240 V
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