
 

Tlakový žehliaci
systém

PerfectCare Silence

 
ECO, 270 g prídavný prúd pary

Zámok CarryLock

Automatické vypínanie

 

GC9520/02

Prvý tichý a výkonný generátor pary
s prevratnou technológiou Optimal TEMP

Vychutnajte si žehlenie v kruhu rodiny, pri sledovaní televízie, bez rušenia hlukom

z generátora pary. SilentCare Silence je prvý tlakový žehliaci systém, ktorý v sebe

spája výkonné žehlenie s nízkym hlukom. Žehlenie bude odteraz skutočne

príjemným zážitkom.

Dokonalý žehliaci výkon pri minimálnom hluku

Dokonalá rovnováha medzi vysokým výkonom a nízkou hlasitosťou

Jedno dokonalé nastavenie pre všetko oblečenie

Technológia OptimalTemp: dokonalá kombinácia pary a teploty

100 % ľahké používanie, bez nastavovaní

100 % bezpečná pre všetky tkaniny na žehlenie

100 % rýchla na všetkých druhoch tkanín, najrýchlejšia žehlička na trhu

Testovaná a schválená nezávislými odborníkmi na textil

Rýchle a výkonné žehlenie

Tlak pary až 6 barov

Kontinuálna para až do 120 g/min, prídavný prúd pary 270 g

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

Pripravená na použitie do 2 minút s neobmedzeným dopĺňaním

Funkcia Easy De-Calc, účinná ochrana proti vodnému kameňu

Bezpečné uzamknutie žehličky a jednoduché prenášanie



Tlakový žehliaci systém GC9520/02

Hlavné prvky

Vysoký výkon, nízka hlasitosť

Vychutnajte si maximálny žehliaci výkon a

minimálny hluk

Technológia OptimalTemp

Technológia OptimalTemp tlakového

žehliaceho systému PerfectCare vždy ponúka

jedno dokonalé nastavenie pre všetky odevy

vďaka: 1) cyklónovej parnej komore a 2)

pokročilému procesoru Smart Control

100 % ľahké používanie

100 % ľahké používanie, bez nastavovaní.

Teraz môžete zaradom žehliť všetky druhy

tkanín na žehlenie bez potreby čakať alebo

upravovať regulátor teploty.

100 % rýchla

100 % rýchla aj na tých najodolnejších

tkaninách. Žiaden iný naparovací žehliaci

systém nie je rýchlejší.

100 % bezpečná

Zaručená 100 % bezpečnosť pre všetky jemné

tkaniny (hodváb, kašmír, vlna, polyester...).

Nezávislé testovacie inštitúty vyskúšali systém

PerfectCare na najcitlivejších tkaninách

vhodných na žehlenie a potvrdili vynikajúce

výsledky žehlenia.

Odborne testovaná a schválená:

Testovaná a schválená nezávislými odborníkmi

inštitútov, ktoré sa zameriavajú na textil

Tlak až 6 barov

Stlačená para preniká hlboko do tkanín, vďaka

čomu je žehlenie rýchle a jednoduché aj pri

tých najnáročnejších tkaninách.

120 g pary/min, 270 g prídavný prúd

Kontinuálny výstup pary 120 g/min a silný

prídavný prúd pary až 270 g: vďaka malým

množstvám vody, ktoré sú postupne

prečerpávané do ohrievača. Na dokonalé a

rýchle vyžehlenie záhybov;

Para je pripravená za 2 minúty

Para je pripravená pri maximálnej úrovni za 2

minúty a vodu môžete dopĺňať kedykoľvek

Odnímateľný zásobník na vodu, 6 barov

Odnímateľný 1,5 l zásobník na vodu zaručí až 2

hod. žehlenia bez napĺňania

Funkcia Easy De-Calc

Funkcia Easy De-Calc, bezproblémová a

účinná ochrana proti vodnému kameňu predĺži

životnosť generátora pary.

Bezpečne uzamknite žehličku

Bezpečné uzamknutie naparovacej žehličky

Philips a jednoduché prenášanie generátora

pary.
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Technické údaje

Rýchle a účinné odstraňovanie záhybov

Žehliaca plocha: SteamGlide

OptimalTemp: áno

Kontinuálny výstup pary: áno

Kontinuálny výstup pary: 120 g/min.

Prídavný prúd pary: 270 g

Zvislá para: áno

Tlak pary: Až do 6 bary(ov)

Naparovacia špička: áno

Príkon: 2400 W

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 nahriatia: 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

Udržateľnosť

Nastavenie ECO: O 20 % nižšia spotreba

energie

Používanie vzhľadom na vodný kameň

Použitie s vodou z vodovodu: áno

Riešenie na odstraňovanie vodného kameňa:

Easy De-calc

Pripomenutie odstránenia vodného kameňa:

áno

Technické špecifikácie

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

Hmotnosť žehličky: 1,2 kg

Hmotnosť žehličky + základne: 5,4 kg

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