
 

Ruční napařovač

8000 Series

 
Napařujte tlakem položené
nebo visící

Výstup páry až 32 g/min

Technologie De-Calc

Ručíme za to, že nic nespálíte

 

GC810/20

Výkon a pohodlí pro každodenní rychlé výsledky

Není třeba žehlicí prkno!

Nový systém Philips řady 8000 zajišťuje rychlé a snadné odstranění záhybů na

každodenním oděvu; až 5 oděvů na jedno napařování, není třeba žehlicí prkno.

Lze jej bezpečně používat na všech tkaninách, dokonce i na těch jemných –

zaručeně nevzniknou žádné lesklé skvrny ani spáleniny.

Výkonný a rychlý

Výkonný výstup páry 32 g/min pro rychlé výsledky

Připraven k použití do 60 sekund

Vyhřívaná deska pro rychlé výsledky

Snadné odstranění záhybů

Napařujte visící oblečení nebo je tlakem napařujte položené

Jedinečná technologie De-Calc

Včetně podložky StyleMat

230ml nádržka na vodu

Osvěžení oděvů bez praní nebo suchého čištění

Pára zlikviduje až 99,9 % bakterií*

Bezpečné pro všechny tkaniny

Technologie OptimalTemp zaručuje, že nic nespálíte



Ruční napařovač GC810/20

Přednosti

Výkonný a rychlý

Výkonný výstup páry 32 g/min pro rychlé

výsledky každý den.

Připraven za 60 sekund

Připraven k použití za pouhých 60 sekund.

Vyhřívaná deska pro rychlé výsledky

Napařte svůj oděv za pouhé 3 minuty**.

Vyhřívaná deska brání kondenzaci na oděvech

pro rychlé výsledky.

Napařujte položené nebo visící

Napařujte visící oblečení nebo je napařujte

položené pomocí naší vyhřívané desky. Není

třeba žehlicí prkno!

Jedinečná technologie De-Calc

Díky patentované a jedinečné technologii De-

Calc vydrží váš přístroj déle při stejném výkonu

napařování.

Včetně podložky StyleMat

Podložka StyleMat poskytuje oporu pro finální

styling při napařování ve visící i ležící poloze.

230ml nádržka na vodu

12 minut souvislého napařování! 230ml

nádržka na vodu umožňuje napařování až pěti

oděvů nebo dvou outfitů bez nutnosti

doplňování. Ideální pro rychlé opravy před

odchodem z domu.

Pára zlikviduje 99,9 % bakterií*

V několika posledních měsících jsme se více

zaměřili na zdravá a hygienická řešení. Náš

ruční napařovač zlikviduje až 99,9 % bakterií*.

Můžete s ním napařovat i závěsy a ložní prádlo.

Bezpečné pro všechny tkaniny

Technologie OptimalTemp zaručuje, že nic

nespálíte. Napařovač lze bezpečně používat na

všech tkaninách. Představuje skvělé řešení pro

jemné tkaniny, jako je hedvábí a kašmír.

 



Ruční napařovač GC810/20

Specifikace

Technologie

Pro všechny žehlitelné tkaniny: Ano

Bez spálení: Ano

Technologie OptimalTEMP: Ano

Rychlé odstraňování záhybů

Funkce 2 v 1: Ano

Spotřeba: 1600 W

Připraveno k použití: 1 min

Napařování na vyžádání: Ano

Nastavitelný výstup páry: 2 úrovně

Vertikální napařování: Ano

Napětí: 220 V

Snadné použití

Kapacita nádržky na vodu: 230 ml

Systém zabraňující odkapávání: Ano

Délka napájecího kabelu: 2,5-3 m

Připraveno k použití: Světelný indikátor

Doplnění kdykoliv během používání: Ano

Silikonová parní hadice: Ano

Bezpečný pro všechny tkaniny: I jemné látky,

jako je hedvábí

Odstranění vodního kamene

Odstranění vodního kamene a čištění:

Technologie De-Calc

Obsahuje příslušenství

Kartáč: Ano

Podložka StyleMat: Ano

Záruka

Celosvětová záruka 2 roky: Ano

Potah na prkno

Třetí vrstva: Plst

* Testováno 1 minutu v klidu externí organizací na typy

bakterií Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus

ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.

* *Dámské bavlněné tričko a sukně ke kolenům,

testováno laboratoří Philips Lab při maximálním proudu

páry.
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