
 

Żelazko z
generatorem pary

PerfectCare Silence

 
Ciśnienie do 6,5 bara

Silne uderzenie pary do 350 g

Zabezpieczenie na czas
przenoszenia

System blokady przenoszenia
Carry Lock

 

GC9550/02 Bezpieczne prasowanie bez konieczności

regulacji

Superszybkie i ciche prasowanie

Prasuj w otoczeniu rodziny, oglądając telewizję — nie będzie Ci przeszkadzał

żaden hałas. Żelazko PerfectCare Silence to pierwszy generator pary łączący dużą

moc prasowania i ciche działanie.

Bezpieczne prasowanie bez konieczności regulacji temperatury

Technologia Silent Steam — duża moc pary przy minimalnym hałasie

Prasowanie dżinsów i jedwabnych tkanin bez konieczności regulacji temperatury

Można bezpiecznie zostawić gorącą stopę żelazka na desce do prasowania

Testowane i zatwierdzone przez niezależnych ekspertów w dziedzinie tkanin

Szybkie i efektywne prasowanie

System Easy De-Calc — prosty i skuteczny system antywapienny

Funkcja automatycznego wyłączania zapewnia bezpieczeństwo i pozwala oszczędzać

energię

Ciśnienie do 6,5 bara

Odłączany zbiornik wody o pojemności 1,5 l, do 2 godzin prasowania

Nowa stopa SteamGlide to najlepsza stopa żelazka oferowana przez firmę Philips

Żelazko można zabezpieczyć, blokując je na podstawie

Silne uderzenie pary do 350 g



Żelazko z generatorem pary GC9550/02

Zalety

Technologia Silent Steam

Prasuj w otoczeniu członków rodziny lub

oglądając telewizję — nie będzie Ci

przeszkadzał hałas pary. Technologia Silent

Steam zapewnia ciszę przy emisji pary o dużej

mocy. Generator pary jest wyposażony w

wyciszające filtry pary i platformę

pochłaniającą dźwięk, która obniża poziom

hałasu pompy w podstawie.

Technologia OptimalTemp

Teraz można prasować dżinsy i jedwabne

tkaniny, nie zmieniając ustawienia

temperatury. Gwarancja bezpieczeństwa

wszystkich tkanin przeznaczonych do

prasowania. Rewolucyjna technologia z 1)

zaawansowanym, inteligentnym procesorem

do precyzyjnej regulacji temperatury stopy,

dzięki któremu nie trzeba samodzielnie

dostosowywać temperatury, oraz 2)

charakteryzującą się wysoką wydajnością

cykloniczną komorą na parę, która pozwala

uzyskać ciągły strumień pary o dużej mocy.

Prasowanie staje się łatwiejsze i szybsze.

System Easy De-Calc

System Easy De-Calc — prosty i skuteczny

system antywapienny gwarantujący dłuższą

żywotność generatora pary

Nowa stopa SteamGlide

Nowa stopa SteamGlide to najwyższej jakości

stopa żelazka oferowana przez firmę Philips.

Jest wysoce odporna na zarysowania, gładko

przesuwa się po tkaninie i jest łatwa w

czyszczeniu.

Zabezpieczenie na czas przenoszenia

Żelazko z generatorem pary jest wyposażone

w zabezpieczenie na czas przenoszenia.

Można bezpiecznie zablokować żelazko na

podstawie, aby zmniejszyć ryzyko dotknięcia

gorącej stopy. Można też bez problemu

przenosić generator pary.

Bezpieczne odkładanie

Innowacyjna technologia OptimalTemp firmy

Philips to gwarancja bezpieczeństwa dla

wszystkich tkanin przeznaczonych do

prasowania. Podczas prasowania nie trzeba

odstawiać żelazka na podstawę — można

postawić je bezpośrednio na prasowanej

tkaninie lub bawełnianym pokrowcu na deskę

do prasowania. Nie ma potrzeby korzystania z

dodatkowych podkładek — żelazko nie

zniszczy deski ani ubrań. Technologia ta

ułatwia prasowanie i sprawia, że nadgarstek

jest mniej obciążony.

Automatyczne wyłączanie

Funkcja automatycznego wyłączania

samoczynnie wyłącza urządzenie w celu

zaoszczędzenia energii, jeśli nie było ono

używane przez 5 minut.

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.



Żelazko z generatorem pary GC9550/02

Dane techniczne

Szybkie i efektywne prasowanie

Technologia OptimalTemp

Ciśnienie: Do 6,5

Silne uderzenie pary: 350 g

Stopa żelazka: Stopa SteamGlide

Bezpieczne odkładanie

Regulowane wytwarzanie pary

Pionowy strumień pary

Sterowanie strumieniem pary

Końcówka Steam Tip

Moc: 2400 W

Łatwość użytkowania

Czas nagrzewania: 2 min

Napełnianie w dowolnej chwili

Automatyczne wyłączanie

System przechowywania: System blokady

przenoszenia Carry Lock

Bezpieczne dla wszystkich tkanin: Nawet do

delikatnych jakich jak jedwab

Pojemność zbiornika wody: 1500 ml

Napełnianie i wylewanie wody: Odłączany

zbiornik wody, Wyjątkowo duży otwór

wlewowy

Długość przewodu zasilającego: 1,8 m

Schowek na przewód: Schowek na przewód

zasilający

Długość węża: 1,7 m

Schowek na wąż: Schowek na wąż

Obracany przewód: Przewód obracany o 180

stopni

Trwałość

Tryb oszczędności energii

Zabezpieczenie przed osadzaniem się

kamienia

Możliwość korzystania z wody z kranu

Rozwiązanie antywapienne: System Easy De-

Calc

Dane techniczne

Waga żelazka: 1,2 kg

Waga żelazka i podstawy: 5,1 kg

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

Wymiary opakowania: 33,5 x 30,5 x 49,1 cm

Napięcie: 220–240 V
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