
 

Philips
Gőzölős vasaló

GC4238
Gyors és kiváló teljesítmény

a Careeza vasalótalppal

Egyszerűen eltávolítja a gyűrődéseket
• Akár 40 g/perc folyamatos gőzkibocsátás a gyűrődések hatékonyabb eltávolításához
• Gőzlövet a makacs gyűrődések könnyed eltávolításához
• Függőleges irányú gőz a felfüggesztett textíliák gyűrődéseinek eltávolításához

Minden textílián könnyedén siklik
• A Careeza vasalótalppal a vasaló kitűnően siklik bármilyen textílián

Kényelmes vasalás
• Puha markolat a tartósan kényelmes vasalásért

Biztonságos vasalás
• A vasaló elektronikusan kikapcsol, ha azt egy ideig nem használja.
• A cseppzáró rendszernek köszönhetően vasaláskor nem képződnek cseppfoltok a textílián
 



 Automatikus biztonsági kikapcsolás

Az elektronikus biztonsági kikapcsolás funkció 
automatikusan kikapcsolja a vasalót, ha azt egy ideig 
nem használja, vagy ha felborul.

Cseppzáró rendszer
A cseppzáró rendszer segítségével alacsony 
hőmérsékleten vasalhat kényes textíliákat, anélkül, 
hogy aggódnia kellene a vízcsepegés okozta 
foltképződés miatt.

Puha markolat

A puha markolat segítségével hosszú időn át 
kényelmesen vasalhat.

Careeza vasalótalp
A Careeza vasalótalppal a vasaló kitűnően siklik 
bármilyen textílián
GC4238/02

Fénypontok
• Cseppzáró: Vasaláskor nem jelennek meg •
Gyors és hatékony vasalás
• Gyors felmelegedést és folyamatos gőzkibocsátást 

biztosító teljesítmény

Egyszerűen eltávolítja a gyűrődéseket
• Gőzlövet funkció a legmakacsabb gyűrődések 

eltávolításához: 95 g/perc
• Erős, folyamatos gőzkibocsátás a gyűrődések 

hatékonyabb eltávolításához: 0-40 g/perc
• Finom vízpermet: A finom vízpermet egyenletesen 

nedvesíti az anyagot
• Függőleges gőz: Felfüggesztett textíliákhoz

Könnyedén siklik
• Careeza vasalótalp

Kényelmes vasalás
• 360 fokban elforduló gömbcsukló: Maximális 

kényelmet biztosít vasalás közben

cseppfoltok a textílián
• Kézbesimuló csúszásmentes markolat a tartósan 

kényelmes vasalásért
• A vasaló csapvízzel használható
• Extra hosszú vezeték a maximális mozgástér 

érdekében: 2,4 m

Hosszabb élettartam
• Kettős hatású vízkőmentesítő rendszer: 

Megakadályozza a vízkőképződést és eltávolítja a 
lerakódásokat

Műszaki adatok
• Feszültség: 220-240 V
• Tápellátás: 2400 W
• Frekvencia: 50-60 Hz
• Termék méretei: 285 x 120 x 145 cm
• Termék súlya: 1,47 kg
• Víztartály űrtartalma: 350 ml
Műszaki adatok
Gőzölős vasaló
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