
 

Käeshoitav rõivaste
auruti

Steam&Go

 
1300 W kuni 24 g/min

Horisontaalne ja vertikaalne
aurutamine

70 ml eemaldatav veepaak

Kuumakindel kott
hoiulepanekuks

 

GC362/80

Terviklik lahendus kortsude lihtsaks

eemaldamiseks
Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage vertikaalselt või

horisontaalselt

SmartFlow-kuumutusplaat lihtsustab aurutamist. Kasutage vertikaalselt või

horisontaalselt raskesti triigitavate kohtade triikimiseks ja riiete värskendamiseks –

põletusjäljed on välistatud. Tänu kergele ja kompaktsele disainile on seda igal ajal

ja igal pool lihtne kasutada. Lihtsalt aurutage ja ongi valmis!

Kortsude kiire eemaldamine

Vertikaalne ja horisontaalne aurutamine suuremaks mugavuseks

SmartFlow-kuumutusplaat parimaks aurutustulemuseks*

Automaatne pidev auruvoog kortsude lihtsaks eemaldamiseks

Harjatarvik paksemale materjalile

Kergestikasutatav ja ohutu

Ohutu kõikidele triigitavatele kangastele, põletusjälgede tekkimine on välistatud

Triikimislauda pole vaja

Kompaktne disain mugavaks kasutamiseks, hoiulepanekuks ja reisimiseks

Eemaldatav veepaak hõlpsamaks veega täitmiseks

2,5 m juhe ulatub kaugemale

Kuumakindel kott hõlpsaks hoidmiseks

Värskendab riideid ilma pesemata või kuivpuhastuseta

Võimas pidev auruvoog eemaldab lõhna ja tapab 99,9%* bakteritest
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Esiletõstetud tooted

Vertikaalne ja horisontaalne aurutamine

Vertikaalne aurutamine võimaldab kortsud

kiiresti eemaldada ja rippuvaid rõivaid ilma

triikrauata värskendada. Horisontaalselt

aurutades saate ideaalse tulemuse raskesti

ligipääsetavates kohtades, nt mansettidel ja

kraedel. Võimas pidev auruvoog tagab

mõlemas asendis suurepärase tulemuse.

SmartFlow kuumutusplaat

Tänu SmartFlow-tehnoloogiale kuumutatakse

auruplaat kõikide kangaste jaoks ohutu

optimaalse temperatuurini ja ennetatakse

märgade plekkide teket. Kuumutatud auruplaat

aitab horisontaalse aurutamise ajal kangast

pressida, tagades veelgi parema

aurutamistulemuse*.

Pidev auruvoog

Elektripump tagab automaatselt pideva

auruvoo, et kortsusid saaks lihtsasti ja kiiresti

eemaldada.

Harjatarvik

Harjatarvik avab kangakiud ja aitab aurul

imenduda. See on eriti hea paksemast

materjalist rõivaste, näiteks jakkide ja mantlite

puhul. Samuti aitab see mustust ja plekke

eemaldada.

Ohutu triigitavatele kangastele

Aurutit on lihtne kasutada kõikide triigitavate

kangaste ja riideesemete puhul. Auruplaadi

saab ohutult mis tahes riideeseme vastu

asetada, muretsemata põletusjälgede

tekkimise pärast – suurepärane lahendus õrna

kanga, nt siidi töötlemiseks.

Triikimislauda pole vaja

Rippuvate riideesemete puhul riiete aurutit

kasutades ei ole triikimislauda vaja – seega

on kortsude eemaldamine lihtne ja mugav.

Ergonoomiline disain

Käeshoitav riiete auruti on ergonoomiliselt

disainitud, kerge, kompaktne ja mugavalt

kasutatav. Lihtsalt vajutage nuppu ning kortsud

ja voldid kaovad kiiresti.

Eemaldatav veepaak

Veepaagi eemaldamine ja kraaniveega

täitmine on lihtne.

2,5 m pikkune juhe

ulatub kaugemale

Eksklusiivne hoiukott

Kasutage kaasasolevat hoiukotti käeshoitava

auruti hoidmiseks pärast kasutamist või reisile

kaasa võtmiseks.
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Spetsifikatsioon

Kiire kortsueemaldus

Pidev auruvoog: Kuni 24 g/min

Võimsus: 1300 W

Kasutusvalmis: <1 min

Pinge: 220–240 V

Lihtne kasutada

Ohutu triigitavatele kangastele: Isegi õrnadel

kangastel nagu siid

Veepaagi mahtuvus: 70 ml

Eemaldatav veepaak

Toitejuhtme pikkus: 2,5 m

Kasutusvalmis: Indikaatortuli

Täita saab igal hetkel kasutamise ajal

Hoiustamine

Hoiustamislahendus: Hoiustamiskott

Komplektisolevad tarvikud

Hari

Kaitsekinnas

Suurus ja kaal

Pakendi mõõtmed (L x K x S): 38 × 12,8 ×

15 cm

Garantii

2-aastane ülemaailmne garantii

Rohelised omadused

Toote pakend: 100% ümbertöödeldav

Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist

* Võrreldes Philipsi seadmetega Steam&Go GC310 ja

GC320; ilma SmartFlow kuumutusplaadita.

* Sõltumatu instituudi poolt katsetatud bakteritüüpide

Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC

6538, Canidia albicans ATCC 10231 suhtes 1-minutilise

aurutusajaga.
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