
Buharlı ütü

PowerLife
 

30 g/dk buhar; 95 g şok buhar

SteamGlide taban

Kireç önleme

2000 Watt

 

GC2907/20 Günden güne daha yüksek performans

göstermek için geliştirildi

SteamGlide taban ile

Her zaman mükemmel sonuç almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz

olmalıdır. Yeni SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve kullanımı kolay

kireç temizleme özelliği ile bu kullanışlı ütü, paranızın karşılığını uzun süre verir!

Kırışıklıkları kolayca açar

Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 30 gr/dk sürekli buhar

En inatçı kırışıklıklar için 95 g'a kadar şok buhar

Güçlü performans

2000 W sayesinde sürekli yüksek buhar çıkışı

Tüm kumaşlar üzerinde kolayca hareket eder

SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

Daha uzun ömürlüdür

Kireci ütünüzden kolayca dışarı atmak için kireç temizleme sürgüsü



Buharlı ütü GC2907/20

Özellikler Teknik Özellikler

2000 Watt

2000 W sayesinde sürekli yüksek buhar çıkışı.

30 g/dk'ya kadar buhar

Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için

dakikada 30 g/dk'ya kadar sürekli buhar.

95 g'a kadar şok buhar

Ütünün 95 g şok buharı en inatçı kırışıklıkları

bile kolayca gidermenizi sağlar.

SteamGlide taban

SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz

için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı

son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir

ve temizlemesi kolaydır.

Kireç temizleme sürgüsü

Bu buharlı ütü, musluk suyuyla çalıştırılabilir

ve kireç temizleme sürgüsü sayesinde biriken

kireçler ütünüzden kolayca temizlenebilir.

Philips buharlı ütünüzün performansından

yararlanmaya devam etmek için bu kireç

temizleme özelliğini musluk suyu kullandığınız

zamanlarda ayda bir kez kullanın.

Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

Taban: SteamGlide

Değişken buhar ayarları

Püskürtme

Rahat ütüleme

Kordon uzunluğu: 1,8 m

Kullanım kolaylığı

Su haznesi kapasitesi: 300 ml

Damlama önleyici

Kablo özgürlüğü (dönüş): 360 derece kablo

özgürlüğü

Güç kablosu uzunluğu: Avrupa dışında 1,8 m,

Avrupa'da 1,9 m

Kireç önleme

Musluk suyu kullanılabilir

Teknik spesifikasyonlar

Güç, Küresel: 2000 W

Gerilim: 220-240 V

Ağırlık ve boyutlar

Ürün boyutları: 29,5 x 11,6 x 19,5

Ürün ağırlığı: 1,2 kg

Kırışıklık giderme

Sürekli buhar: 30 g/dk'ya kadar

Şok Buhar: 95 g/dk'ya kadar

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden

haber vermeden değişiklik yapılabilir

Ticari markalar, Koninklijke Philips

N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara

aittir.

Yayın tarihi 2019‑02‑18

Sürüm: 7.0.1

EAN: 08 71010 36333 03

www.philips.com

http://www.philips.com/

