
 

 

Philips
Parní generátor

Max. tlak čerpadla 5,2 baru
Odnímatelná 1,1l nádržka na vodu
Parní ráz 200 g

HI5919/30
Rychlejší žehlení

S přídavným napařováním
Díky tomuto parnímu generátoru s mimořádně výkonným trvalým napařováním 
a odnímatelnou nádržkou o objemu 1,1 l bude vaše žehlení rychlejší a pohodlnější.

Pohodlné žehlení
• Bezpečnostní vypnutí žehličky, je-li ponechána bez obsluhy

Rychlý a výkonný
• Včetně nádoby Calc Clean — žádné zásobníky, žádné další výdaje
• Keramická žehlicí plocha zajišťující odolnost a snadné klouzání
• Výkonné napařování pro dokonalé odstranění záhybů

Kompaktní a praktický
• Nízká hmotnost a kompaktní rozměry pro snadné skladování a používání
• Odnímatelná 1,1l nádržka na vodu



 Automatické vypnutí

Pokud žehličku odložíte nebo necháte stát, vypne se 
automaticky. A to buď po 30 sekundách, pokud ji 
necháte stát na její žehlicí ploše, nebo po 8 minutách, 
pokud ji postavíte na její odkládací plochu.

Chytré odstranění vodního kamene

Náš vestavěný systém odstraňování vodního kamene 
Smart Calc Clean vám připomene, kdy je třeba 
odstranit vodní kámen. Obsahuje nádobu, se kterou 
je odstranění vodního kamene snadné. To znamená, 
že nepotřebujete žádné zásobníky a nevznikají žádné 
další výdaje.

Keramická žehlicí plocha

Naše odolná keramická žehlicí plocha hladce klouže 
na všech typech oděvů. Je nepřilnavá, odolná proti 
poškrábání a snadno se udržuje čistá.

Kompaktní a praktický

Lehký, kompaktní formát se výborně skladuje 
a dobře sedí na žehlicím prkně. Díky exkluzivní 
technologii ProVelocity jsou naše parní generátory 
menší a kompaktnější než kdy dřív.

Mimořádně výkonné napařování

Výkonné a nepřetržité napařování snadno zvládne 
i ty nejsilnější tkaniny. S použitím maximálního 
parního rázu se i ty nejodolnější záhyby v mžiku 
poddají. Parní generátor se také hodí k vertikálnímu 
napařování oblečení a závěsů.

Odnímatelná 1,1l nádržka na vodu

Nádržku na vodu lze vyjmout a snadno doplnit 
z kohoutku. Díky velkému plnicímu otvoru je 
doplnění rychlé. S kapacitou nádržky na vodu 1,1 l 
můžete žehlit až 2 hodiny nepřetržitě bez 
doplňování.
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Specifikace
Snadné použití
• Objem nádržky na vodu: 1 100 ml
• Název žehlicí plochy: Keramická
• Odnímatelná nádržka na vodu
• Doplňování kdykoli během používání
• Vhodná voda z vodovodu
• Délka síťové šňůry: 1,6 m
• Délka hadice: 1,4 m
• Mimořádně velký plnicí otvor
• Automatické vypnutí

Technické údaje
• Doba ohřevu: 2 minuty

Včetně příslušenství
• Nádoba Calc Clean

Rychlé odstraňování záhybů
• Tlak: max. tlak čerpadla 5,2 baru
• Spotřeba: 2 400 W
• Parní ráz: 200 g
• Trvalý výstup páry: až 100 g/min
• Napětí: 220–240 V
• Vertikální napařování

Správa měřítka
• Odstranění vodního kamene a čištění: Chytrý Calc 

Clean
• Funkce připomenutí odvápnění: Ano, žádné 

zásobníky, žádné další výdaje

Velikost a hmotnost
• Hmotnost žehličky: 1,1 kg
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 36,2 x 27 x 26,3 cm
• Celková hmotnost s balením: 3,5 kg
• Hmotnost žehličky + základny: 3,2 kg

Ekologická účinnost
• Obal výrobku: 99 % recyklovatelných a 99% 

recyklováno
• Uživatelská příručka: <gt/&gt; 75 % recyklováno

Záruka
• Celosvětová záruka 2 roky
•
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