Napařovací žehlička
5000 Series
Příkon 2 400 W
Neustálý výstup páry 40 g/min
Parní ráz 160 g
SteamGlide Plus
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Vyrobena pro výkon. Každý den.
Žehlicí plocha SteamGlide Plus vydrží čtyřikrát déle*
Pro každodenní dosažení skvělých výsledků potřebujete žehličku, která vás nikdy
nezklame. Díky žehlicí ploše SteamGlide Plus s ochranou proti poškrábání,
vysokému výstupu páry a vestavěné funkci calc clean vám tato kvalitní žehlička
poskytne dlouhotrvající výkon.
Rychlé a výkonné odstraňování záhybů
Výkon 2400 W pro rychlé nahřátí
Trvalý výstup páry až 40 g/min pro kvalitní a spolehlivý výkon
Parní ráz až 160 g pro odstranění těch nejodolnějších záhybů
Vertikální napařování pro zavěšené tkaniny
Dlouhodobý výkon
Žehlicí plocha odolná proti poškrábání skvěle klouže
Zabudovaný přepínač funkce Calc Clean, dlouhodobý výkon napařování
Testovaný kabel pro maximální odolnost a bezpečnost
Pohodlné žehlení
Systém Drip Stop chrání oblečení před vznikem skvrn při žehlení
Pohodlná texturovaná rukojeť pro snadné držení
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Přednosti
Výkon 2400 W pro rychlé nahřátí

Trvalý výstup páry až 40 g/min

Parní ráz až 160 g

Poskytuje rychlé nahřátí a vynikající výkon.

Kvalitní a spolehlivý výstup páry pro rychlejší
odstranění záhybů.

Pronikne hlouběji do tkanin pro odstranění
nepoddajných záhybů

Zabudovaný přepínač funkce Calc Clean

Testovaný kabel

Tato žehlička využívá běžnou vodu z kohoutku.
Funkce Calc Clean je vestavěná funkce čištění
umožňující odstranění nánosů vápníku nebo
vodního kamene a zachování špičkového
výkonu.

Všechny naše kabely napařovacích žehliček
jsou důkladně testovány pro maximální
bezpečnost a odolnost.

Žehlicí plocha SteamGlide Plus

Naše speciální žehlicí plocha SteamGlide Plus
hladce klouže na jakékoli tkanině. Je také
nepřilnavá, odolná proti poškrábání a snadno
se čistí.
Bez nepříjemného odkapávání

Vertikální napařování

Pohodlná rukojeť

Systém Drip Stop poskytuje jistotu při žehlení
jemných tkanin při nižších teplotách. Nemusíte
se bát vodních kapek zanechávajících skvrny.

Texturovaná rukojeť nabízí pohodlné
a ergonomické držení a neklouže při držení
žehličky.

Funkce vertikálního napařování umožňuje
aplikování na oděvy ještě na sušáku
a odstranění záhybů z visících závěsů. Žehlicí
prkno není potřeba.
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Speciﬁkace
Snadné použití
Systém zabraňující odkapávání: Ano
Kapacita nádržky na vodu: 320 ml
Mimořádně velký plnicí otvor: Ano
Mimořádně stabilní odkládací plocha: Ano
Název žehlicí plochy: SteamGlide Plus
Vhodné pro vodu z kohoutku: Ano

Rychlé odstraňování záhybů
Trvalý výstup páry: 40 g/min
Spotřeba: 2 400 W
Parní ráz: 160 g
Kropení: Ano
Energetická účinnost
Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír
Záruka
Celosvětová záruka 2 roky: Ano
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Odstranění vodního kamene
Odstranění vodního kamene a čištění:
Zabudovaný přepínač funkce Calc Clean
Velikost a hmotnost
Rozměry balení (Š x V x H):
33,2 x 16,7 x 13,7 cm
Rozměry výrobku (Š x V x D):
31,2 x 14,7 x 12,7 cm
Hmotnost žehličky: 1,255 kg

* V porovnání s nepřilnavou žehlicí plochou Philips

