
Gőzölős vasaló

Azur

 
50 g/perces gőzölés, 200 g-os
gőzlövet

SteamGlide Plus vasalótalp

Automata kikapcsolás +
Vízkőmentesítés

2600 W

 
GC4860/26

Tökéletességre tervezve
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.

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 50 g/perc gőzkibocsátás a gyűrődések hatékonyabb eltávolításához

A 2600 W teljesítmény gyors felmelegedést és kiváló hatékonyságot biztosít

Akár 200 grammos gőzlövet funkció

Tökéletes eredményre tervezve

A gőzölős orr a nehezen elérhető szögletekbe is eljuttatja a gőzt

Az automatikus kikapcsolás 3 módja

Egyszerű tárolhatóság

Hőálló tárolódoboz az egyszerű tárolás érdekében



Gőzölős vasaló GC4860/26

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.

Akár 50 g/perc folyamatos gőz

Az akár 50 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

hatékonyan gondoskodik arról, hogy minden

gyűrődést eltávolíthasson.

Akár 200 grammos gőzlövet funkció

A gőzlövet a függőleges gőzöléshez és a

makacsabb gyűrődésekhez egyaránt

használható.

Hőálló tárolódoboz

A hőálló tárolódoboznak köszönhetően a forró

vasaló is egyszerűen tárolható. A doboz

optimális kihasználása és hosszabb

élettartama érdekében mindig húzza ki a

vasalót a tápcsatlakozóból, és ürítse ki a

víztartályt, mielőtt a dobozba helyezi a vasalót.

Ha forró vasalót tesz a dobozba, a doboz alja

kívül is felmelegszik, de ez nem jelent

égésveszélyt.

A 2600 W teljesítmény gyors felmelegedést

biztosít

A 2600 W teljesítmény gyors felmelegedést és

kiváló hatékonyságot biztosít.

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.

Automatikus kikapcsolás

A vasaló automatikusan kikapcsol, ha a vasaló

30 mp-en keresztül a vasalótalpon

nyugalomban áll, 30 mp-ig valamelyik

oldalán fekszik, vagy 8 percen keresztül a

saroktámaszon nyugszik.

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.

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.



Gőzölős vasaló GC4860/26

Műszaki adatok

Gyűrődések gyors és hatékony eltüntetése

Folyamatos gőzkibocsátás: 50 g/perc

Energiaellátás: 2600 W

Vasalótalp: SteamGlide Plus

Gőzlövet: 200 g

Függőleges gőzölés

Egyszerű használat

Cseppzáró rendszer

Biztonsági automatikus kikapcsolás

Víztartály űrtartalma: 350 ml

Vízkő kezelése

Vízkőmentesítés: Kettős hatású

vízkőmentesítés

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes

figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Minden védjegy a Koninklijke Philips

N.V. céget, vagy az illető

jogtulajdonost illeti

Kiadás dátuma

2019‑02‑08

Verzió: 5.1.1

EAN: 08 71010 36758 77

www.philips.com

http://www.philips.com/

