
 

 

Philips EasySpeed Plus
Napařovací žehlička

2 100 W
Parní ráz 110 g
Trvalý výstup páry 30 g/min
Keramická žehlicí plocha

GC2148/30
Rychlá od začátku do konce

Urychluje žehlení 3 způsoby
S žehličkou EasySpeed Plus bude žehlení rychlejší – díky výkonným parním rázům, které 
si poradí se záhyby, odolné keramické žehlicí ploše pro snazší klouzání a systému, který 
zabraňuje odkapávání a protékání. Tři jednoduché způsoby, jak urychlit žehlení.

Rychlé odstraňování záhybů
• Výkon 2 100 W pro rychlé nahřátí
• Parní ráz až 110 g pro odstranění těch nejodolnějších záhybů
• Trvalý výstup páry až 30 g/min pro kvalitní a spolehlivý výkon
• Odolná keramická žehlicí plocha umožňuje snadné klouzání

Snadné žehlení
• Bezpečnostní vypnutí žehličky, je-li ponechána bez obsluhy
• Systém Drip-stop chrání oblečení před skvrnami při žehlení
• Špička Triple Precision umožňuje optimální kontrolu a viditelnost
• Větší 270ml nádržka na vodu umožňuje vyžehlit více oděvů najednou
• Vertikální napařování pro zavěšené tkaniny

Dlouhodobý výkon
• Přepínač funkce Calc clean pro dlouhodobý výkon páry



 Výkon 2 100 W pro rychlé nahřátí

Poskytuje rychlé nahřátí a vynikající výkon.

Parní ráz až 110 g

Pronikne hlouběji do tkanin pro odstranění 
nepoddajných záhybů

Výstup páry až 30 g/min

Kvalitní a spolehlivý výstup páry pro rychlejší 
odstranění záhybů.

Keramická žehlicí plocha

Naše odolná keramická žehlicí plocha hladce 
klouže na každém žehlitelném oděvu. Je 
nepřilnavá, odolná proti poškrábání a snadno 
se udržuje čistá.

Automatické vypnutí

Pokud žehličku odložíte, vypne se automaticky, 
a to buď po 30 minutách stání naplocho nebo 
po 8 minutách stání na odkládací ploše.

Systém zabraňující odkapávání

Systém Drip-stop zabraňuje úniku tekutiny 
z žehličky, aby nevznikaly skvrny způsobené 
kapkami vody a vy jste mohli žehlit s důvěrou 
při jakékoli teplotě.

Špička Triple Precision

Špička je přesná 3 způsoby. Má ostrou špičku, 
drážku na knoflíky a štíhlý design. Špička Triple 
Precision vám pomůže zvládnout 
i nejobtížnějších oblasti, jako například knoflíky 
nebo záhyby.

270ml nádržka na vodu

Méně doplňování díky velké 270ml nádržce na 
vodu, takže můžete vyžehlit více oděvů 
najednou

Vertikální napařování

Funkce vertikálního napařování umožňuje 
aplikování na oděvy ještě na sušáku 
a odstranění záhybů z visících závěsů. Žehlicí 
prkno není potřeba.
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Přednosti
Napařovací žehlička
2 100 W Parní ráz 110 g, Trvalý výstup páry 30 g/min, Keramická žehlicí plocha
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Rychlé odstraňování záhybů
• Trvalý výstup páry: 30 g/min
• Spotřeba: 2100 W
• Parní ráz: 110 g

Snadné použití
• Název žehlicí plochy: Keramická
• Kapacita nádržky na vodu: 270 ml
• Délka napájecího kabelu: 1,9 m

Odstranění vodního kamene
• Odstranění vodního kamene a čištění: Zabudovaný 

přepínač funkce Calc Clean

Energetická účinnost
• Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír
•
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Specifikace
Napařovací žehlička
2 100 W Parní ráz 110 g, Trvalý výstup páry 30 g/min, Keramická žehlicí plocha
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