
Gőzölős vasaló

EasySpeed

 
35 g/perces gőzölés;110 g-os
gőzlövet

Kerámia vasalótalp

Automata kikapcsolás +
Vízkőmentesítés

2200 W

 
GC2046/20

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 2200 W teljesítmény, amely lehetővé teszi a folyamatos nagy mennyiségű gőzkibocsátást

110 g teljesítményű gőzlövet a makacs gyűrődések könnyed eltávolításához

Akár 35 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

Kerámia vasalótalp a jobb siklási teljesítményért

Függőleges gőzölés a függő textíliák gyűrődéseinek eltávolításához

Hosszabb élettartam

Vízkőmentesítő csúszka egyszerű módon távolítja el a vízkövet vasalójából

Kényelmes vasalás

A vasaló automatikusan kikapcsol, ha felügyelet nélkül marad

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 GC2046/20

Fénypontok

Akár 2200 W teljesítmény

Akár 2200 W teljesítmény, amely lehetővé

teszi a folyamatos nagy mennyiségű

gőzkibocsátást.

Akár 110 grammos gőzlövet

A vasaló 110 g-os gőzlövetével a

legmakacsabb gyűrődések is egyszerűen

eltüntethetők.

Akár 35 g/perces gőzkibocsátás

Az akár 35 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

hatékonyan gondoskodik arról, hogy minden

gyűrődést eltávolíthasson.

Kerámia vasalótalp

A kerámia vasalótalp karcálló, jól siklik, és

egyszerű a tisztítása.

Függőleges gőzölés

Ez a Philips vasaló függőlegesen tartva is

gőzöl, ezzel 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.

Automatikus kikapcsolás

A vasaló automatikusan kikapcsol, ha

felügyelet nélkül marad. Ha pihenőállásban

van, 8 percen belül kapcsol ki. Ha a talpára

vagy oldalára van állítva, akkor már 30

másodperc múlva kikapcsol a vasaló.

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.

A CHOICE ajánlásával

A CHOICE fogyasztóvédelmi szervezet, amely

kereskedelmi elfogultság nélkül nyújt

információt és tanácsot a fogyasztók számára.A

CHOICE a vásárlók, és nem az egyes márkák

érdekeit szem előtt tartva végez

termékteszteket, elfogulatlan tájékoztatást,

értékeléseket és tanácsot nyújtva az ausztrál

fogyasztóknak. A CHOICE terméktesztelési

program keretében anonim módon vásárolnak

termékeket kiskereskedelmi üzletekből, és

szigorú laboratóriumi teszteknek vetik őket alá,

hogy a fogyasztókhoz valóban a legkiválóbb

minőség jusson el.



Gőzölős vasaló GC2046/20

Műszaki adatok

Egyszerű használat

Víztartály űrtartalma: 270 ml

Cseppzáró rendszer

Biztonsági automatikus kikapcsolás

Hálózati kábel hossza: 1,8 m

Precíziós gőzölős vasalóorr

Vasalótalp neve: SteamGlide, kerámia

Gyors gyűrődéseltávolítás

Folyamatos gőzkibocsátás: 35 g/perc

Energiaellátás: 2200 W

Gőzlövet: 110 g

Változtatható gőzölési szintek

Függőleges gőzölés

Vízpermet

Vízkőmentesítés

Vízkőmentesítés és tisztítás: Öntisztító
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