
 

 

Philips EasySpeed Plus
Żelazko parowe

2100 W
Silne uderzenie pary 110 g
Ciągły strumień pary 30 g/min
Stopa ceramiczna

GC2148/30
Szybko — od początku do końca

Przyspiesza prasowanie na 3 sposoby
Żelazko EasySpeed Plus przyspiesza prasowanie dzięki mocnym uderzeniom pary do likwidowania 
najtrudniejszych zagnieceń, wytrzymałej ceramicznej stopie umożliwiającej szybkie prowadzenie 
oraz blokadzie kapania zapobiegającej przeciekom. To trzy sposoby na szybkie prasowanie.

Szybkie usuwanie zagnieceń
• Moc 2100 W zapewnia szybkie nagrzewanie
• Silne uderzenie pary do 110 g usuwa uporczywe zagniecenia
• Strumień pary do 30 g/min zapewnia szybkie i wydajne prasowanie
• Trwała ceramiczna stopa umożliwia szybkie prowadzenie żelazka

Łatwe prasowanie
• Funkcja automatycznego wyłączania powoduje wyłączenie żelazka zostawionego bez nadzoru
• Blokada kapania zapobiega kapaniu wody na prasowane ubrania
• Końcówka Triple Precision ułatwia prasowanie trudno dostępnych miejsc
• Duży zbiornik wody o pojemności 270 ml pozwala na wyprasowanie większej ilości ubrań za 

jednym razem
• Pionowy strumień pary umożliwia prasowanie wiszących tkanin

Długotrwałe działanie
• Suwak funkcji usuwania kamienia zapewnia długotrwały strumień pary



 Moc 2100 W zapewnia szybkie 
nagrzewanie

Szybkie nagrzewanie i wydajne prasowanie.

Silne uderzenie pary — do 110 g

Wnika głęboko w tkaninę, aby łatwo usuwać 
oporne zagniecenia.

Strumień pary do 30 g/min

Mocny i stały strumień pary pozwala szybciej 
rozprasowywać zagniecenia.

Stopa ceramiczna

Trwała ceramiczna stopa żelazka gładko ślizga 
się po wszystkich tkaninach przeznaczonych do 
prasowania. Nie przywiera, a ponadto jest 
odporna na zarysowania i łatwa w utrzymaniu 
czystości.

Automatyczne wyłączanie

Żelazko wyłącza się samoczynnie, jeśli zostanie 
zostawione bez ruchu. Pozostawione na 
podstawce wyłączy się automatycznie po 
ośmiu minutach. Jeśli leży na płasko, wyłączy się 
po 30-sekundowym okresie bezruchu.

Blokada kapania

Nasza blokada kapania zapobiega wyciekaniu 
wody na ubrania — pozwala bez obaw 
prasować przy dowolnej temperaturze.

Końcówka Triple Precision

Końcówka Triple Precision jest precyzyjna na 3 
sposoby: ma spiczastą końcówkę, rowek do 
prasowania wokół guzików oraz gładki kształt. 
Pomaga w prasowaniu najtrudniej dostępnych 
miejsc, takich jak obszary wokół guzików oraz 
pomiędzy plisami.

Zbiornik wody o pojemności 270 ml

Duży zbiornik wody o pojemności 270 ml 
umożliwia wyprasowanie większej ilości ubrań 
za jednym razem.

Prasowanie w pionie

Funkcja prasowania w pionie pozwala 
odświeżyć tkaniny na wieszaku i usunąć 
zagniecenia z wiszących zasłon. Bez rozkładania 
deski.
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Zalety
Żelazko parowe
2100 W Silne uderzenie pary 110 g, Ciągły strumień pary 30 g/min, Stopa ceramiczna
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Szybkie usuwanie zagnieceń
• Ciągły strumień pary: 30 g/min
• Moc: 2100 W
• Silne uderzenie pary: 110 g

Wygodne użytkowanie
• Stopa żelazka: Ceramiczna
• Pojemność zbiornika wody: 270 ml
• Długość przewodu zasilającego: 1,9 m

Kontrola kamienia
• Usuwanie kamienia i czyszczenie: Wbudowany 

suwak funkcji usuwania kamienia

Wydajność energetyczna
• Instrukcja obsługi: 100% papier przetworzony
•
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Dane techniczne
Żelazko parowe
2100 W Silne uderzenie pary 110 g, Ciągły strumień pary 30 g/min, Stopa ceramiczna
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