Philips
Napařovač

2 000 W
Systém Hang&Lock, 3 úrovně
Ramínko

Odstraňuje záhyby okamžitě
Navrženo pro výkonné a pohodlné žehlení
Nový napařovač Philips ClearTouch byl navržen pro odstranění záhybů pomocí pár tahů
Rychlé odstranění záhybů
• 3 úrovně páry, včetně režimu ECO
• Napařovací plocha XL z nerezové oceli pro rychlejší napařování
• Mimořádně silná pára
Snadné použití
• Odnímatelná a průhledná nádržka na vodu s hygienickým vstupem pro vodu
• Jednoduché řešení proplachování
• Ergonomická, chladivá rukojeť hlavy napařovače
• Stojan se systémem Hang&Lock pro stabilitu během napařování

GC536/35

Perfektní a snadné žehlení
• Dokonalé záhyby s naprostou jednoduchostí díky příslušenství pro skládání
Maximální bezpečnost
• Rukavice pro větší ochranu během napařování
• Bezpečné používání na jemné prádlo jako hedvábí

GC536/35

Napařovač

2 000 W Systém Hang&Lock, 3 úrovně, Ramínko

Přednosti
Bezpečný na všech oděvech

Vyjímatelná nádržka na vodu

Mimořádně silná pára

Napařovač lze bezpečně používat na všech
tkaninách. Představuje skvělé řešení pro jemné
tkaniny, jako je například hedvábí.

1,2l vyjímatelná nádržka na vodu se speciálním
otvorem na vodu pro vysokou úroveň hygieny.

Tryskami proudí silný výstup páry, což vám
umožní odstranit záhyby pouhými několika
tahy.

Rukavice pro větší ochranu

Ergonomická, chladivá rukojeť
Ergonomická rukojeť zůstává chladná, takže
použití je pohodlné.

Jednoduché řešení proplachování

Stojan se systémem Hang&Lock

Součástí balení je rukavice, která chrání vaši
ruku během žehlení.
Napařovací plocha XL z nerezové oceli

Prodlužte životnost svého přístroje
pravidelným používáním řešení proplachování.
Jedinečná funkce Hang&Lock uzamkne
ramínko na oděv a umožňuje dosáhnout
stability pro pohodlnější žehlení. Odnímatelné
ramínko se dodává s prohlubněmi na šaty a
kalhotové skřipce.

3 úrovně napařování

Perfektní a snadné žehlení

Hlava napařovače je opatřena napařovací
plochou XL z nerezové oceli pro rychlejší
napařování.

Nastavte si preferovanou úroveň páry pro
dosažení optimálních výsledků u různých typů
oděvů. Režim ECO vám umožní šetřit energii,
aniž by to negativně ovlivnilo výsledky.

Dokonalé záhyby s naprostou jednoduchostí
díky příslušenství pro skládání.
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Specifikace
Rychlé a výkonné odstraňování záhybů
•
•
•
•

Spotřeba: 2000 W
Plynulý výstup páry: 40 g/min
Napařovací plocha XL: Ano
Napařovací plocha z nerezové oceli: Ano

Snadné použití

• Nalévání a vylévání vody: Vyjímatelná nádržka na
vodu
• Lze kdykoli doplnit: Ano
• Délka napájecího kabelu: 1,8 m
• Délka hadice: 1,4 m
• Bezpečná pro všechny typy látek: Dokonce pro
jemné látky jako hedvábí
• Kapacita nádržky na vodu: 1 200 ml
• Doba zahřátí: 45 s

Podpora udržitelného rozvoje
• Silikonová parní hadice: Ano

Kontrola usazenin

• Vhodná pro vodu z kohoutku: Ano
• Řešení Calc clean: Snadné vyplachování

Technické údaje
• Napětí: 220 V

Příslušenství

• Rukavice pro větší ochranu: Ano
• Vytváření puků: ano
• Nastavitelná tyč: Ano

Vysoká úroveň hygieny

• Speciální otvor na vodu: Ano
•
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