
 

Gőzölős vasaló

PerfectCare

 
2500 W

45 g/perc folyamatos
gőzkibocsátás

180 g gőzlövet

SteamGlide Plus vasalótalp

 

GC3925/30
Egyszerűbb és gyorsabb a hőmérséklet-

beállítások nélkül

100%-ban biztonságos még a kényes textíliákon is

Most egyszerre vasalhat bármit a farmertől a selyemig a hő és a gőz tökéletes

keverékét nyújtó OptimalTEMP technológiának köszönhetően, amely gyorsabb

gyűrődéseltávolítást biztosít a ruha megégésének vagy kifényesedésének

kockázata nélkül.

Gondtalanul vasalhat, nem kell állítania a hőmérsékleten

OptimalTEMP technológia, nem szükséges külön beállítani a hőmérsékletet

Minden vasalható ruhadarabbal biztonságos, nincs égetés, ez garantált

Könnyű és gyors vasalás

2500 W, hogy gyorsan felmelegedjen

Akár 45 g/perc gőzkibocsátás az erős, tartós teljesítményhez

Akár 180 g-os gőzlövet, az igazán makacs gyűrődések ellen

SteamGlide Plus vasalótalp a páratlan siklási teljesítményért

Kényelmes vasalás

A vasaló automatikusan kikapcsol, ha felügyelet nélkül hagyja.

A cseppzárás révén vasaláskor nem képződnek cseppfoltok a textílián

Beépített vízkőmentesítő csúszka, hosszan tartó gőzteljesítmény



Gőzölős vasaló GC3925/30

Fénypontok

Nem szükséges külön beállítani a

hőmérsékletet

Vasaljon bármit, a selyemtől a farmerig,

anélkül, hogy egyszer is állítana a

hőmérsékleten. Az OptimalTEMP rendszernek

köszönhetően nincs szükség beállításokra és a

tárcsa csavargatására. Nem kell tehát a mosott

ruhát többé előválogatni a vasaláshoz, vagy

várni, amíg a vasaló felmelegszik, vagy lehűl.

Készen áll mindig, bármilyen anyagra.

Garantáltan nem égeti ki az anyagot

Az OptimalTEMP technológiának

köszönhetően garantálhatjuk, hogy ez a vasaló

soha nem éget ki semmilyen vasalható

anyagot. Akár ott hagyatja vasalótalppal lefelé

a ruhákon vagy a vasalódeszkán. Nem égeti ki,

nem fényesíti ki a ruhákat. Ez garantált.

2500 W, hogy gyorsan felmelegedjen

Gyors felmelegedést és erős teljesítményt

biztosít.

Akár 45 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

Erős és állandó gőzkimenet a gyűrődések

gyorsabb eltávolításához.

Akár 180 grammos gőzlövet

Mélyebben behatol a textíliába, hogy

egyszerűbben eltávolítsa a makacs

gyűrődéseket.

SteamGlide Plus vasalótalp

Exkluzív SteamGlide Plus vasalótalpunkat –

mely korszerű titánréteggel és 6 rétegű

bevonattal rendelkezik – páratlan siklási

teljesítmény jellemzi minden anyagon.

Tapadásmentes, karcmentes és könnyen

tisztítható.

Automatikus kikapcsolás

A vasaló, ha nem mozdítja azt, automatikusan

kikapcsol. Álljon a saroktámaszon, a

vasalótalpon vagy az oldalán, 2 perc után

automatikusan kikapcsol.

Nincs több problémás csepegés

A cseppzáró rendszerünk segítségével

nyugodtan vasalhat alacsony hőmérsékleten

kényes textíliákat. Nem kell aggódnia a

vízcsepegés okozta foltképződés miatt.

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.



Gőzölős vasaló GC3925/30

Műszaki adatok

Egyszerű használat

Cseppzáró rendszer

Biztonsági automatikus kikapcsolás

Víztartály űrtartalma: 300 ml

Nagyméretű töltőnyílás

Rendkívül stabil saroktámasz

Csapvízzel is használható

Gyors gyűrődéseltávolítás

Vízpermet

Folyamatos gőzkibocsátás: 45 g/perc

Energiaellátás: 2500 W

Gőzlövet: 180 g

Zöld hatékonyság

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Garancia

2 éves, világszerte érvényes garancia

Méret és súly

Méret csomagolással együtt (Szé x Ma x

Hossz): 33,2 x 16,7 x 13,7 cm

Termék méretei (Szé x Ma x Hossz): 31,2 x 14,7

x 12,7 cm

Vasaló súlya: 1,485 kg

Vízkőmentesítés

Vízkőmentesítés és tisztítás: Beépített

vízkőmentesítő csúszka
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