
 

Kézi gőzölőkészülék

Steam&Go

 
1300 W, akár 24g/perc

Vízszintes és függőleges
gőzölés

70 ml-es levehető víztartály

Hőálló tárolózsák

 

GC362/80

Kompakt megoldás a gyűrődések egyszerű

eltüntetéséhez
Használja függőlegesen vagy vízszintesen a jobb eredmény

érdekében

Egyszerűbb gőzölés a SmartFlow melegítőtalppal. Használja függőlegesen vagy

vízszintesen a nehezen vasalható helyeken és a ruhák felfrissítéséhez –

garantáltan égésmentesen. Könnyű és kompakt kialakításának köszönhetően

egyszerűen használható bárhol és bármikor. Csak egy kis gőz, és máris kész!

Gyorsan eltüntethető gyűrődések

Függőleges és vízszintes gőzölés a nagyobb kényelemért

SmartFlow melegítőtalp a jobb gőzölési eredmény érdekében*

Automatikus, folyamatos gőzkibocsátás az egyszerű és gyors gyűrődéseltávolításhoz

Kefetartozék a vastagabb szövetekhez

Egyszerűen és biztonságosan használható

Minden vasalható anyaggal biztonságos, garantáltan nem égeti ki a ruhát

Nincs szükség vasalódeszkára

Kompakt kialakítás a kényelmes használathoz, tároláshoz és utazáshoz

A kivehető víztartály segíti a könnyebb újratöltést

2,5 méter hosszú kábel, hogy bárhová elérjen

Hőálló tárolózsák az egyszerű tárolás érdekében

Mosás és vegytisztítás nélkül is felfrissíti a ruhákat

A folyamatos gőz eltávolítja a kellemetlen szagokat, és elpusztítja a baktériumok

99,9%-át*



Kézi gőzölőkészülék GC362/80

Fénypontok

Függőleges és vízszintes gőzölés

A függőleges gőzölést használhatja a

gyűrődések gyors eltüntetésére vagy a

felakasztott ruhák vasalódeszka nélküli

frissítésére. A vízszintes gőzölés tökéletes

eredményt biztosít az olyan nehezen vasalható

területeken is, mint például a mandzsetták és

gallérok. Bármelyik pozíciót is választja, az

erőteljes, folyamatos gőzkibocsátás nagyszerű

eredményt biztosít.

SmartFlow melegítőtalp

A SmartFlow technológiának köszönhetően a

talp optimális hőmérsékletűre melegszik fel,

ami biztonságos minden textília számára, és

megakadályozza a nedves foltok kialakulását.

A felmelegített gőzölőtalp vízszintes vasalás

esetén segít nyomást gyakorolni az anyagra,

így még jobb gőzölési eredményt biztosít*.

Folyamatos gőzkibocsátás

Az elektromos szivattyú automatikusan

folyamatos gőzkibocsátást biztosít az egyszerű

és gyors gyűrődéseltávolításhoz.

Kefetartozék

A kefetartozék segítségével feltárhatók a

szövetek rostjai, így a gőz jobban a ruhába

hatolhat. Ez kifejezetten hasznos a vastagabb

szövetek, például a dzsekik és a kabátok

esetében, továbbá megkönnyíti a piszok és a

bolyhok eltávolítását is.

Minden vasalható anyaghoz biztonságosan

használható

A gőzölő minden vasalható anyaggal és

ruhadarabbal biztonságosan használható. A

gőzölőtalpat biztonságosan, a megégetés

kockázata nélkül rányomhatja bármely

ruhadarabra – nagyszerű megoldás az olyan

kényes anyagokhoz, mint a selyem.

Nincs szükség vasalódeszkára

Ha felakasztott ruhaneműkön használja a

ruhagőzölőt, nincs szüksége vasalódeszkára

se, így a gyűrődések eltüntetése könnyű és

problémamentes.

Ergonomikus kialakítás

A kézi gőzölőkészülék ergonomikus

kialakításának köszönhetően könnyű, kompakt

és kényelmesen használható. Csak nyomja

meg a kioldógombot, és figyelje, hogyan

tűnnek el a ráncok és gyűrődések.

Levehető víztartály

A víztartály levehető, és a csap alatt könnyen

megtölthető.

2,5 m-es kábel

hogy bárhová elérjen

Exkluzív tárolótáska

Használja a mellékelt tárolótáskát a kézi

gőzölőkészülék használat utáni tárolására,

vagy ha utazáskor szeretné magával vinni
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Műszaki adatok

Gyors gyűrődéseltávolítás

Folyamatos gőzkibocsátás: Max. 24 g/perc

Energiaellátás: 1300 W

Használatra kész: <1 perc

Feszültség: 220–240 V

Egyszerű használat

Minden vasalható anyaghoz biztonságosan

használható: Még az olyan kényes anyagokon

is, mint a selyem

Víztartály űrtartalma: 70 ml

Levehető víztartály

Hálózati kábel hossza: 2,5 m

Használatra kész: Jelzőfény

Töltse újra a használat közben bármikor

Tárolás

Tárolási megoldás: Tárolótáska

Mellékelt tartozékok

Kefe

Kesztyű az extra védelem érdekében

Méret és súly

Méret csomagolással együtt (Szé x Ma x

Hossz): 38 x 12,8 x 15 cm

Garancia

2 éves, világszerte érvényes garancia

Zöld hatékonyság

Termékcsomagolás: 100%-ban

újrahasznosítható

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

* A Philips Steam&Go GC310 és GC320 készülékekhez

hasonlítva; SmartFlow melegítőtalp nélkül.

* Külső fél által bevizsgálva Escherichia coli 8099,

Staphylicoccus aureus ATCC 6538 és Canidia albicans

ATCC 10231 baktériumok esetén 1 perces gőzölési

idővel.
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