
Gőzölős vasaló

Azur

 
45 g/perces gőzölés, 160 g-os
gőzlövet

SteamGlide Plus vasalótalp

Anti-calc vízkőmentesítő

2400 W

 
GC4845/15

Tökéletességre tervezve
hőálló tárolódobozzal

Ez az Azur vasaló az optimális kialakítása és súlya révén könnyedén siklik minden ruhaneműn és a nehezen

elérhető helyekre is elér. A kiváló gőzölési teljesítménnyel tökéletes eredmény érhető el. Most tárolódobozzal

kínáljuk!

Minden textílián könnyedén siklik

SteamGlide Plus: a tökéletes egyensúly a siklás és a simítás között

Hosszabb élettartam

A kettős hatású vízkőmentesítő rendszer megakadályozza a vízkő lerakódását

Egyszerűen távolítja el a gyűrődéseket

Akár 45 g/perc gőzkibocsátás a gyűrődések hatékonyabb eltávolításához

Akár 160 grammos gőzlövet funkció

A 2400 W teljesítmény gyors felmelegedést biztosít

Tökéletes eredményre tervezve

Optimális kialakítás könnyed siklást biztosít a vasalandó ruhákon

Könnyű súlyának köszönhetően könnyen mozgatható a vasalódeszkán

A gőzölős orr a nehezen elérhető szögletekbe is eljuttatja a gőzt



Gőzölős vasaló GC4845/15

Fénypontok

Kettős hatású vízkőmentesítő rendszer

A Philips gőzölős vasaló kettős hatású

vízkőmentesítő rendszere vízkőmentesítő

tablettákkal és egy egyszerű használatú

vízkőmentesítő funkcióval akadályozza meg a

vízkő lerakódását.

Gőzkibocsátás akár 45 g/perc

Az akár 45 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

hatékonyan gondoskodik arról, hogy minden

gyűrődést eltávolíthasson.

A 2400 W teljesítmény gyors felmelegedést

biztosít

A 2400 W teljesítmény gyors felmelegedést és

kiváló hatékonyságot biztosít

Akár 160 grammos gőzlövet funkció

A gőzlövet a függőleges gőzöléshez és a

makacsabb gyűrődésekhez egyaránt

használható.

Gőzölős orr

Az egyedülálló gőzölős orrnak és a speciálisan

meghosszabbított gőzréseknek köszönhetően a

Philips vasalóval a nehezen elérhető részeket

is könnyedén kivasalhatja; így elégedett lehet

az eredménnyel.

Egyszerű használat

A Philips gőzölős vasaló úgy lett kialakítva,

hogy a ruhákon könnyű siklást biztosítson, és a

nehezen hozzáférhető részeket is egyszerűen

elérje.

Könnyű vasaló

A vasaló optimális súlya 1,6 kg, így nem

megterhelő folyamatosan ráhelyezni a

vasalódeszkára és vissza a tartórészre.

SteamGlide Plus vasalótalp

A tökéletes eredményhez egy olyan vasalótalp

szükséges, mely képes a siklás és a simítás

közötti egyensúly biztosítására. A megoldást a

SteamGlide Plus vasalótalp jelenti, a könnyed

siklást biztosító zónával és a tökéletesen simító

zónával.



Gőzölős vasaló GC4845/15

Műszaki adatok

Gyűrődések gyors és hatékony eltüntetése

Vasalótalp: SteamGlide Plus

Gőzlövet: 160 g

Függőleges gőzölés

Vízpermet

Változtatható gőzbeállítás

Kényelmes vasalás

Vezetékhossz: 2,5 m

Egyszerű használat

Víztartály űrtartalma: 350 ml

Cseppzáró rendszer

Vezetéktárolás: Kábelcsipesz

Víztartály feltöltése és leeresztése: Oldalsó

nyitóajtó

Hálózati kábel hossza: 2,5 m

Biztonsági automatikus kikapcsolás

Puha markolat

Vízkő kezelése

Vízkőmentesítés: Kettős hatású

vízkőmentesítés

Tartozékok

Hőálló tárolódoboz
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