
Gőzölős vasaló

EasySpeed

 
30 g/perces gőzölés, 100 g-os
gőzlövet

Tapadásmentes vasalótalp

Anti-calc vízkőmentesítő

2100 W

 
GC2040/70

Gyors, az elejétől a végéig
3-féle módon gyorsíthatja a vasalást

Az EasySpeed vasaló a következőkkel gyorsítja fel a vasalást: hármas precíziós vasaló orr, egyenletes hőeloszlás

a vasalótalpnál és folyamatos gőz.

Egyszerűen távolítja el a gyűrődéseket

Akár 2100 W teljesítmény, amely lehetővé teszi a folyamatos nagy mennyiségű gőzkibocsátást

100 gramm gőzlövet a makacs gyűrődések könnyed eltávolításához

Akár 30 gramm/perc folyamatos gőz a gyűrődések tökéletesebb eltávolításához

Tapadásmentes vasalótalp-bevonat

Függőleges irányú gőz a függő textíliák gyűrődéseinek eltávolításához

Hosszabb élettartam

Vízkőmentesítő csúszka egyszerű módon távolítja el a vízkövet vasalójából

Kényelmes vasalás

A cseppzáró rendszerrel vasaláskor nem képződnek cseppfoltok a textílián

Hármas precíziós vasalóorr az optimális irányítás és láthatóság érdekében

Egyenletes gőzeloszlás a hatékony vasalás érdekében

A finom vízpermet egyenletesen nedvesíti az anyagot



Gőzölős vasaló GC2040/70

Fénypontok

Akár 2100 W teljesítmény

Akár 2100 W teljesítmény, amely lehetővé

teszi a folyamatos nagy mennyiségű

gőzkibocsátást.

Akár 100 gramm gőzlövet

Akár 100 grammos gőzlövet a legmakacsabb

gyűrődések gyors eltávolítása érdekében.

Akár 30 g/perces gőzölés

Akár 30 gramm/perc folyamatos gőz a

gyűrődések tökéletesebb eltávolításához

Tapadásmentes vasalótalp

A Philips vasalótalp egy speciális

tapadásmentes rétegbevonattal rendelkezik,

amely akadálymentes siklást tesz lehetővé

minden textílián.

Függőleges gőz

A Philips vasaló függőleges gőze hatékonyan

távolítja el a gyűrődéseket a függő textíliákról.

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.

Cseppzáró rendszer

A cseppzáró rendszer segítségével alacsony

hőmérsékleten vasalhat kényes textíliákat,

anélkül, hogy aggódnia kellene a vízcsepegés

okozta foltképződés miatt.

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.

Egyenletes gőzeloszlás

A körültekintően kialakított vasalótalpnak

köszönhetően a gőz egyenletesen oszlik el a

vasalótalp teljes felületén. Így kevesebb

mozdulattal, egyenletesen benedvesítheti a

ruhaneműt, így kevesebb időt töltve a

vasalással.

Vízpermet

A vízpermet funkcióval finom vízpermet

keletkezik, mely egyenletesen nedvesíti be a

textíliát, egyszerűbbé téve a gyűrődések

kivasalását.



Gőzölős vasaló GC2040/70

Műszaki adatok

Gyűrődések gyors és hatékony eltüntetése

Vasalótalp: Tapadásmentes

Gőzkibocsátás

Folyamatos gőzkibocsátás: 30 g/perc

Gőzlövet: 100 g

Függőleges gőzölés

Vízpermet

Energiaellátás: 2100 W

Egyszerű használat

Víztartály űrtartalma: 270 ml

Cseppzáró rendszer

A nehezen elérhető helyekhez is: Hármas

precíziós vasalóorr

Vízkő kezelése

Vízkőmentesítés: Öntisztító
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