
Gőzölős vasaló

EasySpeed

 
Akár 90 grammos gőzlövet

Tapadásmentes vasalótalp

Vízkőmentesítés

 
GC1744/20

Egyszerű és hatékony
4 gőzbeállítás a jobb vasalási eredményért

Az EasySpeed vasaló egyszerűvé és hatékonnyá teszi a vasalást, a sok gőz segítségével a makacs gyűrődések

kisimíthatók. A tapadásmentes vasalótalp könnyedén siklik minden textílián, a vízkőmentesítő funkció pedig

tartós használatot biztosít.

Hosszabb élettartam

Vízkőmentesítő csúszka a hosszan tartó gőzteljesítmény érdekében

Egyszerű használat

220 ml-es víztartály a nagyobb vasalási mennyiségekhez

A nagyobb méretű vasalótalpnak köszönhetően egy mozdulattal nagyobb felületet vasalhat ki*

A hármas precíziós vasalóorral a nehezen hozzáférhető területeket is könnyedén kivasalhatja

Szélesebb betöltőnyílás az egyszerű vízfeltöltés érdekében*

A tapadásmentes vasalótalp könnyen és gyorsan siklik minden textílián

Hatékony eredmények

Az integrált vízpermetező egyenletesen nedvesíti az anyagot

Akár 90 grammos gőzlövet a legmakacsabb gyűrődések eltávolításáért

Akár 25 g/perc folyamatos gőzölés a gyűrődések hatékony eltávolításáért

Akár 2000 W teljesítmény, amely lehetővé teszi a folyamatos nagy mennyiségű gőzkibocsátást

Számos beállítás

4 gőzbeállítás, amellyel minden textílián a lehető legjobb eredményt érheti el



Gőzölős vasaló GC1744/20

Fénypontok

Egyszerű vízfeltöltés

Szélesebb betöltőnyílás az egyszerű

vízfeltöltés érdekében*

220 ml-es víztartály

Az extra méretű, 220 ml-es víztartálynak

köszönhetően ritkább utántöltés szükséges, így

több ruhát vasalhat ki megszakítás nélkül.

Tapadásmentes vasalótalp

A Philips vasalótalp egy speciális

tapadásmentes rétegbevonattal rendelkezik,

amely akadálymentes siklást tesz lehetővé

minden textílián.

Nagyobb méretű vasalótalp

A nagyobb méretű vasalótalpnak

köszönhetően egy mozdulattal nagyobb

felületet vasalhat ki*

Hármas precíziós vasalóorr

Ennél a Philips vasalónál az orrkialakítása

precizitása 3-féleképpen nyilvánul meg:

hegyes vasalóorr, a gombok körülvasalását

segítő mélyedés és az orr keskeny kialakítása.

A hármas precíziós vasalóorr lehetővé teszi a

legbonyolultabb területek (például gombok

körüli vagy hajtások közötti területek) elérését

is.

Akár 25 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

Akár 25 g/perc folyamatos gőzölés a

gyűrődések hatékony eltávolításáért.

Akár 90 grammos gőzlövet

Akár 90 grammos gőzlövet a legmakacsabb

gyűrődések eltávolításáért

Integrált vízpermet funkció

A vízpermet funkcióval finom vízpermet

keletkezik, mely egyenletesen nedvesíti be a

textíliát, egyszerűbbé téve a gyűrődések

kivasalását.

Akár 2000 W teljesítmény

Akár 2000 W teljesítmény, amely lehetővé

teszi a folyamatos nagy mennyiségű

gőzkibocsátást.

4 gőzbeállítás

4 gőzbeállítás, amellyel minden textílián a

lehető legjobb eredményt érheti el

Vízkőmentesítő csúszka

A gőzölős vasaló normál csapvízzel

működtethető, a vízkőmentesítő csúszkával

pedig egyszerűen eltávolíthatja a lerakódott

vízkövet a vasalóból. A Philips gőzölős vasaló

teljesítményének fenntartása érdekében

alkalmazza havonta egyszer a vízkőmentesítés

funkciót, ha csapvizet használ.
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Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

Szín: Sötétkék

Egyszerű használat

Vasalótalp neve: Tapadásmentes

Vízpermet

Víztartály űrtartalma: 220 ml

Gyors gyűrődéseltávolítás

Folyamatos gőzkibocsátás: 25 g/perc

Energiaellátás: 2000 W

Gőzlövet: 90 g

Változtatható gőzölési szintek

Garancia

2 éves, világszerte érvényes garancia

Energiaellátás

Be üzemmód (ECO üzemmód): .

Vízkőmentesítés

Vízkőmentesítés és tisztítás: Beépített

vízkőmentesítő csúszka

Műszaki adatok

Melegítési idő: 30 mp

Vezetékhossz: 1,9 m

 

* A korábbi Comfort termékcsaládhoz képest
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