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Vdýchne vášmu oblečeniu nový život

Integrovaná žehlička, naparovačka a osviežovač
Riešenie Starostlivosť o šatník od spoločnosti Philips je jedinečná kombinácia žehličky, 
naparovačky a osviežovača s inovatívnou žehliacou doskou. Pomôže udržiavať oblečenie 
vaše aj vašej rodiny v nádhernom stave a rovnako vám ušetrí množstvo času a financií!

Jedinečný zážitok zo žehlenia
• Vysokotlaková naparovacia žehlička
• Veľká vyhriev. doska s krytom NeverBurn
• Voľba fúkania zabraňuje vytváraniu odtlačkov
• Voľba satia pridržiava tkaninu na mieste, aby nevznikali chybné záhyby

Košele bez záhybov rýchlo a ľahko
• Jedinečná doska s jedným koncom špeciálne na košele

Udrží vaše jemné odevy v dokonalom tvare
• Vysokotlaková naparovačka a vertikálna doska

Osvieži saká a svetre. Menej chemického čistenia
• Režim automatického osvieženia vytvorí vánok na prevzdušnenie odevov

Bezproblémové odstraňovanie vodného kameňa
• Automaticky odstráni vodný kameň z Vášho systému



 Vysokotlaková naparovacia žehlička

Vysokotlaková naparovacia žehlička zaistí, že para 
prenikne hlboko do odevu a dosiahne tak optimálne 
a rýchlejšie odstránenie záhybov.

Veľká vyhriev. doska s krytom 
NeverBurn
Veľká vyhrievaná doska umožňuje ľahšie a 
pohodlnejšie žehlenie. Kryt dosky NeverBurn je 
teplovzdorný, takže môžete odložiť horúcu žehliacu 
plochu na kryt bez rizika popálenia alebo pripálenia. 
Predchádza tiež nepohodliu, keď musíte opakovane 
namáhať zápästie pri pokladaní žehličky na pätu.

Doska v tvare košele

Jeden koniec dosky je špeciálne navrhnutý na rýchle 
a jednoduché žehlenie košieľ.

Vysokotlaková naparovačka

Vysokotlaková naparovačka a vertikálna doska 
umožňujú odstraňovať záhyby z jemných tkanín bez 
rizika ich poškodenia.

Osviežovač

Ohriaty vzduch z dosky osviežuje odevy a znižuje 
potrebu chemického čistenia.

Funkcia Auto Calc-Clean

Funkcia Auto Calc-Clean automaticky odstráni 
vodný kameň zo žehliaceho systému. Keď je čas na 
čistenie systému, automaticky sa aktivuje 2-minútový 
cyklus odstraňovania vodného kameňa. Všetko, čo 
musíte urobiť, je vyprázdniť oddeliteľnú 
oplachovaciu nádržku. Váš systém bude stále taký 
nový a výkonný ako v deň, kedy ste ho zakúpili.
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Technické údaje
Pohodlné žehlenie
• Väčší komfort: Aktívne nastavenie výšky, Žehlenie 

v stoji alebo sede
• Systém ochrany proti vodnému kameňu: Funkcia 

Auto Calc-Clean
• Bezpečné použitie: Automatické bezpečnostné 

vypnutie, ak žehlička zostane bez dozoru
• Použitie s vodou z vodovodu
• Kapacita nádoby na vodu: 2500 ml

Odstraňovanie záhybov
• Nepretržitá para
• Para pod tlakom: Až 4,5 baru
• prístup na nedostupné miesta: Zahrotená špička

Jednoduché používanie
• Ovládanie: Nastavenie fúkania, Ovládanie 

kondenzácie, Kontrolka potreby vyprázdnenia 
oplachovacej nádržky, Nastavenie satia, Indikácia 
primeranej teploty, Kontrolka prázdnej nádoby na 
vodu

• Jednoduché nastavenie a skladovanie: Automatický 
navíjač šnúry, Priehradky na jednoduché 
odkladanie, Rukoväť a kolieska

• Ergonómia: Ľahká žehlička a naparovačka
• prístup na nedostupné miesta: Naparovacia špička
• Bezpečné použitie: Bezpečnostné vypnutie
• Zásobník na vodu: Krištáľovo čistá, Odnímateľný

Služba
• Dvojročná záruka

Technické špecifikácie
• Frekvencia: 50-60
• Príkon: 2400
• Napätie: 220 - 240

Hmotnosť a rozmery
• Hmotnosť výrobku: 20
•
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