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00%-os gőzerő, 25%-os* energiamegtakarítás.

tom. energiamegtakarítás, 30% újrahasznosított anyag
 innovatív funkció 100%-os gőzerőt szolgáltat a gyűrődések eltávolítása érdekében. Emellett a 
szülék 25%-os* automatikus energiamegtakarítást biztosít, mert csökkenti a nem hasznosított 
z mennyiségét. A vasalóban felhasznált műanyagok és alumínium 30%-a újrahasznosított.

Kényelmes vasalás
• 130 grammos gőzlövet a makacs gyűrődések könnyed eltávolításához
• Puha markolat a tartósan kényelmes vasalásért

Hosszabb élettartam
• A kettős hatású vízkőmentesítő rendszer megakadályozza a vízkő lerakódását

Biztonságos vasalás
• A cseppzáró rendszerrel vasaláskor nem képződnek cseppfoltok a textílián

Automatikus energiamegtakarítás
• Automatikus energiamegtakarítás



 Akár 130 grammos gőzlövet
A gőzlövet funkcióval a gőzlövet akár 130 g 
teljesítményűre növelhető, amivel a legmakacsabb 
gyűrődések is eltávolíthatók

Kettős hatású vízkőmentesítő rendszer

A Philips gőzölős vasaló kettős hatású 
vízkőmentesítő rendszere vízkőmentesítő 
tablettákkal és egy egyszerű használatú 
vízkőmentesítő funkcióval akadályozza meg a vízkő 
lerakódását.

Puha markolat
A puha markolat segítségével hosszú időn át 
kényelmesen vasalhat.

Cseppzáró rendszer

A Philips gőzölős vasaló cseppzáró rendszerének 
segítségével alacsony hőmérsékleten vasalhat kényes 
textíliákat, anélkül, hogy aggódnia kellene a 
vízcsepegés okozta foltképződés miatt.

Automatikus energiamegtakarítás

Automatikus energiamegtakarítás - A Philips gőzölős 
vasaló innovatív funkciója 100%-os gőzerőt biztosít a 
gyűrődések maradéktalan eltávolítása érdekében. 
Emellett a készülék a teljes gőzhasznosításnak 
köszönhetően jelentős automatikus 
energiamegtakarítást garantál.
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Fénypontok

* Akár 25%-os energiamegtakarítás az IEC 603311 alapján, az RI3320 
típussal összehasonlítva, a legnagyobb fokozaton
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Gyűrődések gyors és hatékony 
eltüntetése
• Vasalótalp: SteamGlide
• Folyamatos gőzkibocsátás: 40 g/perc
• Gőzlövet: 130 g
• Függőleges gőz
• Vízpermet
• Tápellátás: 2400 W

Egyszerű használat
• Víztartály űrtartalma: 300 ml
• Víztartály töltése és leeresztése: Nagyméretű 

töltőnyílás
• Cseppzáró rendszer
• Puha markolat
• Vezeték tárolása: Kábelvezető

• Hálózati kábel hossza: 2,5 m
• Szabadságot nyújtó vezetékkezelés (forgatható): 

180 fokos szabadságot nyújtó vezetékkezelés

Fenntarthatóság
• Automatikus energiamegtakarítás: 25%-kal 

kevesebb energiafogyasztás
• Újrahasznosított anyagok: 30 %

Vízkő kezelése
• Csapvízzel is használható
• Vízkőmentesítés: Kettős hatású vízkőmentesítés

Műszaki adatok
• Vasaló súlya: 1,6 kg
• Feszültség: 220 - 240 V
•

Műszaki adatok
Gőzölős vasaló
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