Dane aktualne na dzień: 13-06-2021 03:45

Link do produktu: https://mirapolnext.pl/stacja-parowa-philips-gc7015-20-p-8196.html

STACJA PAROWA PHILIPS
GC7015/20
Cena

549,00 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

010820

Kod producenta

GC7015/20

Kod EAN

8710103694779

Producent

PHILIPS

Opis produktu
Prasowanie dżinsów i jedwabnych tkanin bez
konieczności regulacji temperatury
Teraz można prasować dżinsy i jedwabne tkaniny, nie
zmieniając ustawienia temperatury. Gwarancja
bezpieczeństwa wszystkich tkanin przeznaczonych do
prasowania. Rewolucyjna technologia z 1) zaawansowanym,
inteligentnym procesorem do precyzyjnej regulacji
temperatury stopy oraz 2) charakteryzującym się wyjątkową
wydajnością wielokomorowym silnikiem z modułem
cyklonicznym, który zapewnia ciągły strumień pary. Ponadto
samo żelazko jest niezwykle lekkie, dzięki czemu prasowanie
jest łatwiejsze i szybsze.

Można bezpiecznie zostawić gorącą stopę
żelazka na desce do prasowania
Innowacyjna technologia OptimalTemp firmy Philips to
gwarancja bezpieczeństwa dla wszystkich tkanin
przeznaczonych do prasowania. Podczas prasowania nie trzeba
odstawiać żelazka na podstawę — można postawić je
bezpośrednio na prasowanej tkaninie lub bawełnianym
pokrowcu na deskę do prasowania. Nie ma potrzeby
korzystania z dodatkowych podkładek — żelazko nie zniszczy
deski ani ubrań. Technologia ta ułatwia prasowanie i sprawia,
że nadgarstek jest mniej obciążony.

Gotowość do użytku w 2 minuty,
nieograniczone uzupełnianie
Para jest gotowa do użytku w 2 minuty; wodę można
uzupełniać w dowolnym momencie podczas prasowania.

Producent
Rodzaj stopy
Moc
Wytwornica pary
Wytwarzanie pary
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Philips
ceramiczna SteamGlide
2400 W
zewnętrzna
110 g/min

Producent
Regulacja strumienia pary
Pionowy wyrzut pary
Dodatkowe uderzenie pary
Blokada kapania
Spryskiwacz
Automatyczne wyłączenie żelazka
Automatyczny dobór temperatury
System antywapienny
Funkcja samooczyszczenia
Wyświetlacz LCD
Długość przewodu sieciowego
Kolor
Funkcje dodatkowe

Wymiary opakowania
Waga z opakowaniem

STACJA PAROWA PHILIPS GC7015/20
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ORYGINALNE OPAKOWANIE
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Philips
nie
tak
170 g/min
nie
nie
nie
tak
wbudowany
nie
nie
1,8 metra
biało-niebieski
ciśnienie 4,5 bara, czubek Steam Tip, funkcja OptimalTemp,
gotowość do pracy po 2 minutach, przypomnienie o usuwaniu
kamienia
42 x 25 x 33 cm
3,10 kg

