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Generator pary Philips GC8952
PerfectCare Expert Plus
Cena brutto

799 zł

Cena netto

650 zł

Cena poprzednia

1 290 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod producenta

GC8952

Producent

Philips

Stan produktu

Nowy

Opis produktu
Generator pary Philips GC8952 PerfectCare Expert Plus
Technologia OptimalTEMP nie wymaga regulacji temperatury
Prasuj wszystko — od jedwabiu po dżins — bez konieczności zmiany ustawień temperatury. Dzięki technologii OptimalTEMP pokrętło i ustawienia
są zbędne. Nie trzeba już tracić czasu na wstępne sortowanie prania albo czekanie, aż żelazko się nagrzeje lub ostygnie. W każdej chwili możesz
wyprasować dowolną tkaninę.
Stopa SteamGlide Advanced, wyjątkowo dobry poślizg i najwyższa trwałość
Stopa SteamGlide Advanced to nasza najlepsza stopa, która zapewnia wyjątkowo dobry poślizg i maksymalną odporność na zarysowania. Jej
podstawa ze stali nierdzewnej jest dwa razy twardsza niż zwykłe aluminiowe stopy, a opatentowana 6-warstwowa powłoka z zaawansowaną
tytanową warstwą z łatwością przesuwa się po tkaninie, pozwalając na szybsze prasowanie.
Silna para wodna do ostatecznego usuwania zagnieceń
Silna, ciągła para z łatwością radzi sobie nawet z najgrubszymi tkaninami. Zobacz, jak uporczywe zagniecenia topnieją dzięki dodatkowemu
uderzeniu pary tam, gdzie jest to potrzebne. Ta dodatkowa para jest idealna do pionowego gotowania na parze w celu odświeżenia odzieży i
zasłon.
Bez oparzeń - gwarantowane
Dzięki technologii OptimalTEMP gwarantujemy, że żelazko nigdy nie spowoduje poparzeń żadnej tkaniny nadającej się do prasowania. Możesz
nawet położyć go twarzą do ubrania lub deski do prasowania. Bez oparzeń, bez połysku. Gwarantowana
Łatwy w obsłudze system usuwania kamienia zapewnia długotrwałą wydajność
Regularne usuwanie kamienia chroni żelazko, przedłuża jego żywotność oraz zapewnia optymalną wydajność wytwarzania pary. Nasz wyjątkowy
system Easy De-Calc na bieżąco gromadzi kamień, a wskaźnik informuje o konieczności opróżnienia zbiornika. Wystarczy wyjąć zatyczkę i wylać
wodę razem z cząsteczkami kamienia.
Duży, zbiornik wody o pojemności 1,8 l z możliwością szybkiego napełniania
Przezroczysty zbiornik wody o pojemności 1,8 l zapewnia do dwóch godzin ciągłego prasowania. Gdy zacznie brakować wody, zaświeci się
odpowiednia dioda. Zbiornik można łatwo napełnić pod kranem, wlewając wodę przez duży otwór.
DANE TECHNICZNE:
- ciśnienie: pompka do 7,5 bara,
- odłączany zbiornik wody: tak, 1,8l,
- silne uderzenie pary: tak, do 520 g,
- moc: 2100 W
- stopa żelazka: SteamGlide Advanced,
- ciągły strumień pary: do 120 g/min,
- czas rozgrzewania: 2 minuty
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-

prasowanie w pionie: tak,
automatyczne wyłączanie: tak,
usuwanie kamienia i czyszczenie: Funkcja Easy De-Calc,
długość węża: 1,7 m,
długość przewodu zailającego: 1,8 m,
waga żelazka z podstawą:4,1 kg.
instrukcja dostępna na stronie producenta
opakowanie zastępcze
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