
 

 

Philips ComfortTouch
Parni likalnik za oblačila

StyleBoard
1800 W
3 nastavitve izpusta pare

GC552/40

E
z 
Na
pa
tre
nostavno likanje po celotni površini
glavo FlexHead in izredno dolgo ploščo StyleBoard
š novi parni likalnik ComfortTouch zgladi gube in osveži tkanino. Neprekinjen izpust 
re in izredno dolga plošča StyleBoard zagotavljata oblačila popolnoma brez gub v 
nutku.

Hitro glajenje gub
• Krtača za tkanino za globlji prodor pare pri debelejših oblačilih
• Izredno dolga plošča StyleBoard za boljše rezultate po celotni dolžini oblačil
• Zmogljiv neprekinjen izpust pare za hitro glajenje gub

Zanesljivo in varno
• Silikonska parna cev brez delcev PVC
• Odstranjevanje vodnega kamna z enostavnim izpiranjem za dolga leta učinkovite uporabe
• Za varno likanje vseh primernih tkanin, zagotovljeno brez prežganin

Več učinkovitosti z manj truda
• Funkcija obešanja in zaklepa poskrbi, da oblačila ostanejo na mestu
• 3 nastavitve pare za različne tkanine
• Z glavo FlexHead lahko preprosto dosežete spodnje dele oblačil

Osvežite brez pranja ali kemičnega čiščenja
• Neprekinjena para odstrani vonjave in uniči 99,9 % bakterij



 Zmogljiv neprekinjen izpust pare

Neprekinjen učinkovit izpust pare skozi šobe 
omogoča glajenje gub v samo nekaj potezah.

Izredno dolga plošča StyleBoard
Izredno dolga plošča StyleBoard med likanjem 
zagotavlja zanesljivo oporo. Oblačilo 
enostavno pritisnite med ploščo parne enote in 
ploščo StyleBoard za preprosto likanje s paro 
in vrhunske rezultate po celotni dolžini 
oblačila.

Priložena krtača

Za debelejše tkanine uporabite priloženo 
krtačo, ki omogoča, da para prodre globlje v 
tkanino, in zagotavlja lepši videz oblačil.

Uniči 99,9 % bakterij*

Vroča para osveži oblačila in uniči do 99,9 % 
bakterij*. Tako prihranite čas in denar z manj 
pogostim pranjem oblačil in manj obiski 
čistilnice, hkrati pa poskrbite za daljšo 
življenjsko dobo oblačil.

S priročno glavo FlexHead
Z inovativno glavo FlexHead preprosto likajte 
spodnje dele oblačil z manj klečanja in 
sklanjanja. Prilagodljiva plošča parne enote 
zagotavlja optimalen stik s tkanino in 
preprečuje uhajanje pare za učinkovito likanje.

3 nastavitve izpusta pare

Nastavite želeno nastavitev pare za optimalne 
rezultate likanja različnih tkanin. Pri tanjših 
oblačilih uporabite manjši izpust pare, pri 
debelejših tkaninah in plaščih pa uporabite 
zmogljivejšo nastavitev.

Obešalnik in zaklep

Posebna funkcija obešalnika z zaklepom 
poskrbi, da oblačila ostanejo na mestu za 
priročnejše likanje s paro, saj prepreči, da bi se 
obešalnik zibal ali padel na tla.

Varno likanje vseh primernih oblačil

Parni likalnik lahko uporabljate na vseh 
tkaninah in oblačilih, primernih za likanje. 
Ploščo parne enote lahko varno pritisnete ob 
katero koli oblačilo, saj ni nevarnosti ožganin – 
odlična rešitev za občutljive tkanine, kot je 
svila.

Odstranjevanje vodnega kamna z 
enostavnim izpiranjem

Življenjsko dobo aparata podaljšate tako, da 
redno uporabljate funkcijo za odstranjevanje 
vodnega kamna z enostavnim izpiranjem.
GC552/40

Značilnosti
Parni likalnik za oblačila
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Zasnova
• Barva: Nežno rožnata

Enostavna uporaba
• Varno likanje vseh primernih oblačil: Tudi 

občutljive, kot je svila
• Prostornina posode za vodo: 1800 ml
• Snemljiva posoda za vodo
• Dolžina napajalnega kabla: 1,6 m
• Dolžina cevi: 1,3 m
• Obešalnik in zaklep
• Silikonska parna cev

Priložena dodatna oprema
• Krtača
• Obešalnik za oblačila
• Rokavica za dodatno zaščito
• Prilagodljiv dvojni drog

Tehnologija
• Tehnologija FlexHead

Hitro glajenje gub
• Napajanje: 1800 W
• Neprekinjena para: do 35 g/min
• Napetost: 220–240 V
• Pripravljeno za uporabo: <1 min
• Spremenljiva para: 3 levels

Prevleka za desko
• Vrhnji sloj: 100 % bombaž

Preprečevanje vodnega kamna
• Odstranjevanje vodnega kamna in čiščenje: Easy 

Rinse

Velikost in teža
• Dimenzije embalaže (Š x V x D): 37 x 46 x 64,5 cm
• Dimenzije izdelka (Š x V x D): 33 x 173 x 37 cm

Pomoč za likanje
• StyleBoard

Garancija
• 2-letna mednarodna garancija
•
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Specifikacije
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* Testirano na zunanjem inštitutu za vrste bakterij escherichia coli 
8099, staphylicoccus aureus ATCC 6538, canidia albicans ATCC 
10231 po 1 minuti parnega likanja.
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