
 

Gőzölős vasaló

Azur Performer Plus

 
50 g/perces gőzölés, 210 g-os
gőzlövet

T-ionicGlide vasalótalp

Automata kikapcsolás +
Vízkőmentesítés

2600 W

 

GC4526/87

Gyorsabb*, könnyebben használható és

intelligensebb
Még hatékonyabb módszer a vízkő eltávolítására a

vízkőtartálynak köszönhetően

A Philips Azur Performer Plus gőzölős vasaló a nagy teljesítményt az egyszerű

használattal ötvözi. Beépített vízkőtartály a hatékony vízkőmentesítésért és

hosszan tartó gőzteljesítményért, automatikus gőzvezérlés és T-ionicGlide

vasalótalp.

Gyors és hatékony vasalás

A 2600 W teljesítmény gyors felmelegedést és kiváló hatékonyságot biztosít

Akár 50 g/perc gőzkibocsátás a gyűrődések hatékonyabb eltávolításához

Akár 210 grammos gőzlövet

Minden textílián könnyedén siklik

T-ionicGlide: a legjobb, ötcsillagos vasalótalpunk

Vízkő elleni megoldás

A beépített vízkőtartály összegyűjti a vízkövet a vasalás közben

Self Clean rendszer a hatékony vízkőmentesítés érdekében

Kényelmes vasalás

Innovatív kábelvezető

Az automatikus gőzvezérlés biztosítja a megfelelő gőzmennyiséget minden

ruhanemű esetén

Az optimális súlynak köszönhetően a vasaló könnyebben mozgatható a ruhákon

Hármas precíziós vasalóorr az optimális irányítás és láthatóság érdekében

A vasaló elektronikusan kikapcsol, ha azt egy ideig nem használja.



Gőzölős vasaló GC4526/87

Fénypontok

A 2600 W teljesítmény gyors felmelegedést

biztosít

A 2600 W teljesítmény gyors felmelegedést és

kiváló hatékonyságot biztosít.

Akár 50 g/perc folyamatos gőz

Az akár 50 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

hatékonyan gondoskodik arról, hogy minden

gyűrődést eltávolíthasson.

T-ionicGlide vasalótalp

A T-ionicGlide a legjobban sikló és karcálló, 5-

csillagosra értékelt vasalótalpunk integrált

titán-oxid réteggel.

Beépített vízkőtartály

A speciális tervezésű beépített vízkőtartály

összegyűjti a vízkőrészecskéket a vasalás ideje

alatt. A Self Clean öntisztító folyamat során a

vízkő eltávozik a vasalóból, így a vasalási

teljesítmény minden nap ugyanolyan.nem

változik napról napra.

Kábelvezető

Az innovatív kábelvezető egyszerűen a

vasalódeszkára kattintható, és vasalás közben

elvezeti a kábelt.

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.

Automatikus kikapcsolás

Az elektronikus kikapcsolás funkció

automatikusan kikapcsolja a vasalót, ha azt

egy ideig nem használja, vagy ha felborul.

Öntisztító rendszer

A beépített vízkőtartály mellett a vasalótalp

öntisztító funkciója is segít eltávolítani a

legmakacsabb vízkőlerakódásokat is. A tiszta

vasalótalp javítja a gőzteljesítményt és a

vasalási eredményt.



Gőzölős vasaló GC4526/87

Műszaki adatok

Egyszerű használat

Víztartály űrtartalma: 300 ml

Hálózati kábel hossza: 2,5 m

Biztonsági automatikus kikapcsolás

Puha markolat

Gyűrődések gyors és hatékony eltüntetése

Folyamatos gőzkibocsátás: 50 g/perc

Energiaellátás: 2600 W

Vasalótalp: T-ionicGlide

Gőzlövet: 210 g

Vízkőmentesítés

Vízkőmentesítés és tisztítás: Beépített

vízkőtartály, Öntisztító

Mellékelt tartozékok

Kábelvezető

Méret és súly

Méret csomagolással együtt (Szé x Ma x Mé):

34,1*30*36 cm

Termék méretei (Szé x Ma x Mé):

16*32,6*14 cm

Teljes súly csomagolással együtt: 1,52 kg

Vasaló + talp súlya: 1,75 kg

* Az átlagos, 2200 W-os Philips gőzölős vasalóhoz

képest
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