
Gőzölős vasaló

PowerLife Plus

 
40 g/perces gőzölés, 150 g-os
gőzlövet

SteamGlide vasalótalp

Anti-calc vízkőmentesítő

2400 W

 
GC2988/80

Mindennapos használatra tervezve
A megbízható Philips PowerLife Plus gőzölős vasaló az új SteamGlide vasalótalppal, az állandóan erős

gőzkibocsátással, a hosszan tartó gőzteljesítményt szolgáló és könnyen használható vízkőmentesítő funkcióval

és a rendkívül stabil tartórésszel kiváló eredményeket biztosít nap min nap.

Gyors és hatékony vasalás

A 2400 W teljesítmény gyors felmelegedést biztosít

Akár 40 g/perc gőzkibocsátás a gyűrődések hatékonyabb eltávolításához

150 grammos gőzlövet a makacs gyűrődések könnyed eltávolításához

Minden textílián könnyedén siklik

SteamGlide, a Philips prémium vasalótalpa

Biztonságos vasalás

Vízkőmentesítő csúszka egyszerű módon távolítja el a vízkövet vasalójából

Robusztus tartórész a fokozott stabilitás érdekében

A cseppzáró rendszerrel vasaláskor nem képződnek cseppfoltok a textílián

A vasaló automatikusan kikapcsol, ha felügyelet nélkül marad



Gőzölős vasaló GC2988/80

Fénypontok

A 2400 W teljesítmény gyors felmelegedést

biztosít

A 2400 W teljesítmény gyors felmelegedést és

kiváló hatékonyságot biztosít

Gőzkibocsátás akár 40 g/perc

Az akár 40 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

hatékonyan gondoskodik arról, hogy minden

gyűrődést eltávolíthasson.

Akár 150 grammos gőzlövet

A vasaló 150 grammos gőzlövetével a

legmakacsabb gyűrődések is egyszerűen

eltüntethetők.

SteamGlide vasalótalp

A SteamGlide a legjobb Philips vasalótalp

gőzölős vasalókhoz. Kiváló karcálló anyagának

köszönhetően remekül siklik és egyszerűen

tisztítható.

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 Philips gőzölős vasaló cseppzáró

rendszerének segítségével alacsony

hőmérsékleten vasalhat kényes textíliákat,

anélkül, hogy aggódnia kellene a vízcsepegés

okozta foltképződés miatt.

Robusztus tartórész

Ez a vasaló speciálisan kialakított, rendkívül

nagy tartórésszel rendelkezik, amely

függőleges állapotban kiváló stabilitást

biztosít.

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.
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Műszaki adatok

Egyszerű használat

Cseppzáró rendszer

Hálózati kábel hossza: 2 m

Víztartály űrtartalma: 300 ml

Biztonsági automatikus kikapcsolás

Gyűrődések gyors és hatékony eltüntetése

Folyamatos gőzkibocsátás: 40 g/perc

Energiaellátás: 2400 W

Vasalótalp: SteamGlide

Gőzlövet: 150 g

Gyors gyűrődéseltávolítás

Függőleges gőzölés

Vízpermet

Zöld hatékonyság

Energiatakarékos*: 20 %

Vízkőmentesítés

Vízkőmentesítés és tisztítás: Beépített

vízkőtartály

 

* Akár 20%-os energiamegtakarítás az IEC 603311

alapján, az RI3320 típussal összehasonlítva, a

legnagyobb fokozaton
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