
Gőzölős vasaló

PowerLife

 
30 g/perces gőzölés;95 g-os
gőzlövet

SteamGlide vasalótalp

Anti-calc vízkőmentesítő

2000 W

 

GC2905/50

Mindennapos használatra tervezve
SteamGlide vasalótalppal

A tökéletes eredményhez megbízható vasalóra van szükség napról napra. Az új

SteamGlide vasalótalp, a folyamatos erős gőzkibocsátás és az egyszerűen

használható vízkőmentesítő funkció garantálja, hogy sokáig használhassa ezt a

praktikus vasalót.

Egyszerűen eltávolítja a gyűrődéseket

Akár 30 gramm/perc folyamatos gőz a gyűrődések tökéletesebb eltávolításához

Akár 95 grammos gőzlövet a legmakacsabb gyűrődések ellen

Meggyőző teljesítmény

A 2000 wattos teljesítménnyel erős és folyamatos a gőzkibocsátás

Minden textílián könnyedén siklik

SteamGlide, a Philips prémium vasalótalp

Hosszabb élettartam

Vízkőmentesítő csúszka egyszerű módon távolítja el a vízkövet vasalójából



Gőzölős vasaló GC2905/50

Fénypontok Műszaki adatok

2000 watt

A 2000 wattos teljesítménnyel erős és

folyamatos a gőzkibocsátás

Akár 30 g/perces gőzölés

Akár 30 gramm/perc folyamatos gőz a

gyűrődések tökéletesebb eltávolításához

Akár 95 grammos gőzlövet

A vasaló 95 g-os gőzlövetével a

legmakacsabb gyűrődések is egyszerűen

eltüntethetők.

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.

SteamGlide vasalótalp

A SteamGlide a legjobb Philips vasalótalp

gőzölős vasalókhoz. Kiváló karcálló anyagának

köszönhetően remekül siklik és egyszerűen

tisztítható.

Gyűrődések gyors és hatékony eltüntetése

Vasalótalp: SteamGlide

Változtatható gőzbeállítás

Vízpermet

Kényelmes vasalás

Vezetékhossz: 1,8 m

Egyszerű használat

Víztartály űrtartalma: 300 ml

Cseppzáró rendszer

Szabadságot nyújtó vezetékkezelés

(forgatható): 360 fokos szabadságot nyújtó

vezetékkezelés

Hálózati kábel hossza: 1,8 m Európán kívül,

1,9 m Európán belül

Vízkő kezelése

Csapvízzel is használható

Műszaki adatok

Globális teljesítmény: 2000 W

Feszültség: 220-240 V

Tömeg és méretek

Termék méretei: 29,5 x 11,6 x 19,5

Termék tömege: 1,2 kg

Gyűrődésmentesítés

Folyamatos gőzkibocsátás: akár 30 g/perc

Gőzlövet: akár 95 g/perc
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