
Gőzölős vasaló

Azur Performer

 
40 g/perces gőzölés, 160 g-os
gőzlövet

SteamGlide Plus vasalótalp

Anti-calc vízkőmentesítő

2400 W

 
GC3811/70

Gyorsabb, könnyebben használható és

intelligensebb
Az innovatív gőz- és hőmérséklet-szabályozó rendszerünkkel

A Philips Azur Performer gőzölős vasaló a nagy teljesítményt az egyszerű

használattal ötvözi. Az automatikus gőzvezérlés biztosítja a megfelelő

gőzmennyiséget minden ruhanemű esetén. A SteamGlide Plus vasalótalppal

élmény a vasalás.

Gyors és hatékony vasalás

A 2400 W teljesítmény biztosítja a vasaló gyors felmelegedését

Akár 40 g/perc gőzkibocsátás a gyűrődések hatékonyabb eltávolításához

Akár 160 grammos gőzlövet funkció

Minden textílián könnyedén siklik

SteamGlide Plus vasalótalp: A legjobb siklási teljesítményünk, a leggyorsabb

vasalási eredmények

Biztonságos vasalás

A kettős hatású vízkőmentesítő rendszer segít megakadályozni a vízkő lerakódását

Kényelmes vasalás

Az automatikus gőzvezérlés biztosítja a megfelelő gőzmennyiséget minden

ruhanemű esetén

Hármas precíziós vasalóorr az optimális irányítás és láthatóság érdekében

Az optimális súlynak köszönhetően a vasaló könnyebben mozgatható a ruhákon



Gőzölős vasaló GC3811/70

Fénypontok

A 2400 W teljesítmény gyors felmelegedést

biztosít

A 2400 W teljesítménynek köszönhetően az

Azur Performer Plus gőzölős vasaló gyorsan

felmelegszik, és nagy teljesítményével

tökéletes vasalási eredményt biztosít.

Gőzkibocsátás akár 40 g/perc

Az akár 40 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

hatékonyan gondoskodik arról, hogy minden

gyűrődést eltávolíthasson.

Akár 160 grammos gőzlövet funkció

A gőzlövet a függőleges gőzöléshez és a

makacsabb gyűrődésekhez egyaránt

használható.

SteamGlide Plus vasalótalp

Legjobban sikló SteamGlide Plus

vasalótalpunk megkönnyíti a vasalást. A

körültekintően kialakított nyílások biztosítják az

egyenletes gőzeloszlást.

Kettős hatású vízkőmentesítés

A Philips gőzölős vasaló kettős hatású

vízkőmentesítő rendszere a vízkőoldó tabletták

és a könnyen használható vízkőmentesítő

funkció segítségével megakadályozza a

vízkőlerakódást. Ha rendszeresen

vízkőmentesíti a gőzölős vasalóját, kevesebb

fehér folt keletkezik ruháján, hosszabb távú

gőzteljesítményt és jobb vasalási eredményt

érhet el.

Automatikus gőzvezérlés

Az automatikus gőzvezérlésnek köszönhetően

nem kell bajlódnia a szükséges gőzmennyiség

kiválasztásával. Csak válassza ki az adott

ruhaneműhöz a megfelelő hőmérsékletet, és

már kezdheti is a vasalást.

Hármas precíziós vasalóorr

A Philips Azur Performer gőzölős vasalónál a

hegyes vasalóorr kialakításának rendkívüli

precizitása 3-féleképpen nyilvánul meg:

hegyes vasalóorr, a gombok körülvasalását

segítő mélyedés és az orr keskeny kialakítása.

A hármas precíziós vasalóorr lehetővé teszi a

legbonyolultabb területek (például gombok

körüli vagy hajtások közötti területek) elérését

is.

Optimális súly

A vasaló optimális súlyának köszönhetően

könnyen mozgatható bármilyen ruhán, így

gondtalan vasalást biztosít és nem olyan

megterhelő a vasaló folyamatos ráhelyezése a

vasalódeszkára és vissza a tartórészre.

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Gyűrődések gyors és hatékony eltüntetése

Vasalótalp: SteamGlide Plus

Folyamatos gőzkibocsátás: 40 g/perc

Gőzlövet: 160 g

Függőleges gőzölés

Vízpermet

Energiaellátás: 2400 W

Kényelmes vasalás

Vezetékhossz: 2 m

Egyszerű használat

Víztartály űrtartalma: 300 ml

Víztartály feltöltése és leeresztése: Oldalsó

nyitóajtó

Cseppzáró rendszer

Vezetéktárolás: Kábelcsipesz

Hálózati kábel hossza: 2 m

A nehezen elérhető helyekhez is: Hármas

precíziós vasalóorr

Gyors és egyszerű feltöltés

Texturált fogantyú

Fenntarthatóság

ECO-fokozat: 20% energiacsökkentés

Vízkő kezelése

Vízkőmentesítés: Kettős hatású

vízkőmentesítés
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