
Gőzölős vasaló

 
45 g/perces gőzölés, 180 g-os
gőzlövet

Kerámia vasalótalp

2600 W

Biztonsági automatikus
kikapcsolás

 
GC3584/30

Kevesebb újratöltés a hosszabb vasalás érdekében
Vasaló nagy méretű víztartállyal

A Philips SmoothCare gőzölős vasaló-családnak van a legnagyobb méretű víztartálya a gőzölős vasalók

körében. Vasaljon tovább utántöltés nélkül! Az erőteljes gőz segítségével könnyen eltávolíthatja a mélyebb

gyűrődéseket.

Kényelmes vasalás

A cseppzáró rendszerrel vasaláskor nem képződnek cseppfoltok a textílián

Az extra méretű, 400 ml-es víztartállyal ritkábban kell utántölteni

Hosszabb élettartam

A vízkőmentesítés megvédi a vasalót a kellemetlen lerakódástól

Egyszerűen távolítja el a gyűrődéseket

Akár 40 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

Akár 180 grammos gőzlövet

Kerámia EasyFlow vasalótalp



Gőzölős vasaló GC3584/30

Fénypontok Műszaki adatok

Cseppzáró rendszer

A Philips gőzölős vasaló cseppzáró

rendszerének segítségével alacsony

hőmérsékleten vasalhat kényes textíliákat,

anélkül, hogy aggódnia kellene a vízcsepegés

okozta foltképződés miatt.

Vízkőmentesítő funkció

A vízkőmentesítésnek köszönhetően

egyszerűen leöblítheti a vízkőrészecskéket a

Philips vasalóról. Ezzel nő a készülék

üzemélettartama.

Akár 40 g/perces gőzölés

A Philips vasaló akár 40 g/perc folyamatos

gőzkibocsátással hatékonyan gondoskodik

arról, hogy minden gyűrődést eltávolíthasson.

Nagyméretű víztartály

Kényelmes vasalás ritkább utántöltéssel. A

400 ml-es XL méretű víztartállyal hosszabb

ideig vasalhat utántöltés nélkül. A nagy

gombok és a kényelmes gőzszabályzó

könnyedén hozzáférhető és teljes mértékben

szabályozható.

Kerámia EasyFlow vasalótalp

A kerámia EasyFlow vasalótalp karcálló, jól

siklik és egyszerű a tisztítása.

Akár 180 grammos gőzlövet

A gőzlövet a függőleges gőzöléshez és a

makacsabb gyűrődésekhez egyaránt

használható.

Gyors gyűrődéseltávolítás

Folyamatos gőzkibocsátás: 45 g/perc

Energiaellátás: 2600 W

Gőzlövet: 180 g

Változtatható gőzölési szintek

Feszültség: 220 V

Egyszerű használat

Vasalótalp neve: SteamGlide, kerámia

Víztartály űrtartalma: 400 ml

Hálózati kábel hossza: 2 m

Precíziós gőzölős vasalóorr

Töltse újra a használat közben bármikor

Biztonsági automatikus kikapcsolás

Oldalsó nyitóajtó

Vízkőmentesítés

Vízkőmentesítés és tisztítás: Öntisztító

Tárhely

Vezetéktárolás: Kábelcsipesz
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