
Kompakt
gőzölőkészülék

CompactTouch

 
1200-1400 W (220-240 V)

3 gőzölési szint

Beépített borítás tároláshoz

Ajtós akasztó, kesztyű

 

GC430/05

Varázsolja újjá a kényes ruháit a gőz segítségével

Egyszerűbb tárolásra tervezve

Kompakt, mégis nagy teljesítményű. Az új Philips CompactTouch gőzölőkészüléket

speciálisan úgy alakítottuk ki, hogy kombinálja a nagy gőzteljesítményt és

szuperkompakt kialakítást, hogy Ön könnyedén élvezhesse a gyűrődésmentes

ruhákat.

Gyors gyűrődéseltávolítás

Erőteljes, folyamatos gőzkibocsátás

3 gőzölési szint

Egyszerű használat

Könnyű ruhaakasztó

Nagyméretű víztartály a hosszabb használat érdekében

Automatikus tisztítási funkció a hosszabb élettartam érdekében

Egyszerű tárolhatóság

Beépített fedél az egyszerűbb tárolás érdekében

Mosás és vegytisztítás nélkül is felfrissíti a ruhákat

A gőz elpusztítja a baktériumok 99,9%-át*

Eltávolítja a cigaretta-, az étel- és a testszagot



Kompakt gőzölőkészülék GC430/05

Fénypontok Műszaki adatok

Erőteljes, folyamatos gőzkibocsátás

Erőteljesen és folyamatosan fújja a gőzt a

fúvófejeken keresztül, lehetővé téve a

gyűrődések néhány mozdulattal történő

eltávolítását.

3 gőzölési szint

Állítsa be a kívánt gőzölési szintet az optimális

eredményért a különböző típusú ruhaneműk

esetében.

Beépített tároló

A kis méretű beépített, fedeles kivitel elegendő

helyet biztosít az összes alkatrész, többek

között a tápkábel és a gőztömlő tárolására a

talpban, ezzel megvédi a portól, és segít

otthonát rendben tartani.

Könnyű ruhaakasztó

A könnyű ruhaakasztó készlet segítségével a

ruhákat egy ajtóra akaszthatja a gőzöléshez.

Nagyméretű víztartály

A 600 ml-es nagyméretű víztartály akár 30

percig tartó gőzöléshez elegendő

gőzmennyiséget biztosít.

Automatikus tisztítás

Az automatikus tisztítási funkció leöblíti a

vízkőrészecskéket és maradványokat a

gőzölőkészülékről. Ezzel nő a gőzölőkészülék

élettartama.

 

Gyűrődések gyors és hatékony eltüntetése

Gőzkibocsátás-szabályozás: 3 beállítás

Energiaellátás: 1200-1400 W

Változtatható gőzbeállítás technológia

Egyszerű használat

Víztartály űrtartalma: 600 ml

Bármikor újratölthető

Biztonsági automatikus kikapcsolás

Vezetéktárolás

Hálózati kábel hossza: 1,8 m

Vezetékhossz: 1,6 m

Biztonságosan használható minden

textíliához: Még a selyemhez hasonló kényes

anyagokhoz is

Felmelegedési idő: <1 perc

Vízkő kezelése

Csapvízzel is használható

Vízkőmentesítés: Vízkőmentesítő megoldás,

Automatikus tisztítás

Tartozékok

Kesztyű az extra védelem érdekében

Beépített fedél

Könnyű ruhaakasztó

Műszaki adatok

Termék méretei: 38,2 x 19,8 x 11,1 cm

Méret csomagolással együtt: 41,5 x 23,5 x

15,0 cm

Feszültség: 220–240 V

Készülék tömege: 1,59 kg

A termék tömege a csomagolással együtt:

2,14 kg

* * Külső fél által bevizsgálva Escherichia coli 8099,

Staphylicoccus aureus ATCC 6538 és Canidia albicans

ATCC 10231 baktériumok esetén 8 perces gőzölési

idővel.
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