
 

Żelazko z
generatorem pary

PerfectCare Aqua
Pro

 
Ciśnienie do 6,5 bara

Silne uderzenie pary do 440 g

Zbiornik wody o poj. 2,5 l

Superlekkie żelazko

 

GC9325

Wyjątkowa moc prasowania
Niezwykle lekkie żelazko

Generator pary PerfectCare Aqua Pro to niezwykle lekkiego żelazko z wyjątkowo

dużym, 2,5-litrowym zbiornikiem wody, idealne w przypadku długiego

prasowania oraz prasowania w pionie.

Nie trzeba ustawiać temperatury, gwarancja bezpieczeństwa tkanin

Prasujesz jeans lub jedwab? Nie musisz zmieniać ustawienia temperatury

Można bezpiecznie zostawić gorącą stopę żelazka na desce do prasowania

Szybkie prasowanie dzięki ciągłemu, silnemu strumieniowi pary

Silny strumień pary zapewniający skuteczne usuwanie zagnieceń

Prosty i wydajny system usuwania kamienia

Stopa żelazka Philips o najlepszym poślizgu i najwyższej odporności na zarysowania

Oszczędność energii dzięki trybowi ECO

Doskonałe prasowanie

Prasuj wydajnie przy minimalnym natężeniu hałasu

Lekkość i wygodne manewrowanie

Wyjątkowo duży zbiornik wody pozwala na ciągłe użytkowanie przez dłuższy czas

Skuteczne zabezpieczenie na czas przenoszenia

Automatyczne wyłączanie zapewniające bezpieczeństwo i oszczędność energii
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Zalety

Zbiornik wody o pojemności 2,5 l

Zbiornik wody o wyjątkowo dużej pojemności

2,5 l daje możliwość wygodnego prasowania

przez nawet 3 godziny bez konieczności

uzupełniania wody. Dodatkowo jest on

przezroczysty, dzięki czemu w każdej chwili

można łatwo sprawdzić, czy ilość pozostałej w

nim wody wystarczy do skutecznego

wytwarzania pary. Duży otwór sprawia, że

zbiornik wody można łatwo napełnić zarówno

pod kranem, jak i za pomocą butelki lub

dzbanka podczas prasowania.

Funkcja Easy De-Calc

Regularne usuwanie kamienia chroni żelazko i

pozwala zachować optymalną wydajność pary.

Precyzyjnie zaprojektowany i idealnie

umiejscowiony system Easy De-Calc Plus to

doskonały sposób na pozbycie się kamienia i

przedłużenie okresu eksploatacji żelazka z

generatorem pary. Żelazko przypomina o

konieczności czyszczenia i usuwania kamienia

za pomocą sygnałów świetlnych i

dźwiękowych. Następnie gdy urządzenie

ostygnie, wystarczy wyjąć pokrętło funkcji

Easy De-Calc, przelać brudną wodę z

kamieniem do kubka i usunąć.

Oszczędność energii

Tryb ECO pozwala oszczędzać energię z

zachowaniem dotychczasowej efektywności

prasowania. W trybie ECO ilość

wykorzystywanej pary jest mniejsza, jednak

nadal wystarczająca do wyprasowania

wszystkich ubrań.

Technologia OptimalTemp

Dzięki technologii OptimalTemp nie trzeba już

tracić czasu na zmienianie ustawień

temperatury, na czekanie aż urządzenie się

nagrzeje lub ostygnie ani na sortowanie ubrań.

Można prasować różne tkaniny — od dżinsu po

jedwab — bez ryzyka przypalenia dzięki

doskonałemu połączeniu temperatury i

ciągłego, silnego strumienia pary.

Zabezpieczenie na czas przenoszenia

Żelazko z generatorem pary jest wyposażone

w zabezpieczenie na czas przenoszenia, które

pozwala dokładnie zamocować żelazko do

podstawy bez ryzyka jego ześlizgnięcia się lub

dotknięcia gorącej stopy żelazka. Umożliwia to

bezpieczne i łatwe przenoszenie żelazka do i z

miejsca przechowywania.

Bezpieczne odkładanie

Innowacyjna technologia OptimalTemp

gwarantuje bezpieczeństwo wszystkich tkanin

przeznaczonych do prasowania. Zapewnia

prasowanie bez ryzyka przypalenia, a także

umożliwia pozostawienie gorącego żelazka

bezpośrednio na desce do prasowania — bez

żadnych zniszczeń. Pozwala to zmniejszyć

wysiłek nadgarstków, ponieważ nie trzeba już

tak często podnosić żelazka z podstawy.

Automatyczne wyłączanie

Jeśli żelazko z generatorem pary nie jest

używane przez kilka minut, funkcja

automatycznego wyłączania samoczynnie

wyłącza urządzenie. Pozwala to zaoszczędzić

energię i zapewnia komfort psychiczny w

kwestii bezpieczeństwa.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Technologia

Do wszystkich tkanin przeznaczonych do

prasowania

Brak ryzyka przypalenia

Bez konieczności regulacji temperatury

Technologia OptimalTemp

Technologia Silent Steam

Cykloniczna komora na parę

Inteligentny procesor regulacji temperatury

Wygodne użytkowanie

Bezpieczeństwo dla wszystkich tkanin

przeznaczonych do prasowania: Nawet

delikatnych, takich jak jedwab

Stopa żelazka: T-ionicGlide

Pojemność zbiornika wody: 2500 ml

Długość przewodu zasilającego: 1,8 m

Napełnianie w dowolnym momencie podczas

użytkowania

Automatyczne wyłączanie

Możliwość stosowania wody z kranu

Odporność stopy żelazka na zarysowania:

5 gwiazdki

Obracany przewód: Przewód obracający się o

360 stopni

Wyjątkowo duży otwór wlewowy

Czas nagrzewania: 2 min

Długość węża: 1,7 m

Precyzyjna końcówka parowa

Gotowość do użycia: Wskaźnik świetlny

Poślizg stopy żelazka: 5 gwiazdki

Kontrola kamienia

Usuwanie kamienia i czyszczenie: Funkcja

Easy De-Calc

Przypomnienie o usuwaniu kamienia: Sygnał

świetlny, Tak

Pamięć

Zabezpieczenie na czas przenoszenia: Na

potrzeby transportu oraz ze względów

bezpieczeństwa

Schowek na przewód: Pasek na rzep

Schowek na wąż: Schowek na wąż

Rozmiar i waga

Wymiary produktu (S x W x D):

36,2 x 27 x 26,3 cm

Waga żelazka: 0,8 kg

Waga żelazka i podstawy: 4,2 kg

Gwarancja

2 lata gwarancji

Wydajność energetyczna

Opakowanie produktu: W 100% nadające się

do recyklingu

Instrukcja obsługi: 100% przetworzony papier

Tryb oszczędności energii

Szybkie usuwanie zagnieceń

Ciągły strumień pary: Do 120 g/min

Moc: Maks. 2100 W

Ciśnienie: Maks. 6,5 bara

Gotowość do użycia: 2 min

Silne uderzenie pary: Do 440 g

Technologia pary na żądanie

Zróżnicowane poziomy pary

Prasowanie w pionie

Napięcie: 220–240 V
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