
Gőzölős vasaló

Azur

 
50 g/perces gőzölés, 210 g-os
gőzlövet

SteamGlide Plus vasalótalp

Biztonsági automatikus
kikapcsolás

2600 W

 

GC4872/60
Tökéletességre tervezve
Ionos mélygőzöléssel

Az új Azur készülék rendelkezik az egyedi ionos mélygőzölési funkcióval, amely

könnyen kisimítja a mélyebb gyűrődéseket, pl. a pamut és vászon anyagokon. Az

optimális súly és kivitel biztosítja a tökéletes eredményeket.

Minden textílián könnyedén siklik

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

Egyszerűen távolítja el a gyűrődéseket

Akár 50 g/perc gőzkibocsátás a gyűrődések hatékonyabb eltávolításához

A 2600 W teljesítmény gyors felmelegedést és kiváló hatékonyságot biztosít

Ionos mélygőzölés

A kisebb gőzrészecskék mélyre hatolnak a legmakacsabb gyűrődésekben is

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

Oldalra nyíló töltőajtó

Automatikus kikapcsolás a biztonság és az energiatakarékosság érdekében



Gőzölős vasaló GC4872/60

Fénypontok Műszaki adatok

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.

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.

Ionos mélygőzölés

Az ionizálás segítségével apróbb

gőzrészecskék keletkeznek, ezek mélyebbre

hatolnak az anyagba, így a legmakacsabb

gyűrődések is könnyedén eltávolíthatók.

Automatikus kikapcsolás

A biztonsági automatikus kikapcsolás

funkcióval a készülék automatikusan kikapcsol,

ha néhány percig nem használták, így energiát

takarít meg.

Könnyű feltöltés

Oldalra nyíló töltőajtó

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.

Vízkő kezelése

Vízkőmentesítés: Kettős hatású

vízkőmentesítés

Egyszerű használat

Vezetéktárolás: Kábelcsipesz

Cseppzáró rendszer

Hálózati kábel hossza: 2,5 m

Biztonsági automatikus kikapcsolás

Puha markolat

Víztartály űrtartalma: 335 ml

Víztartály feltöltése és leeresztése:

Nagyméretű töltőnyílás

Gyűrődések gyors és hatékony eltüntetése

Folyamatos gőzkibocsátás: 50 g/perc

Ionos mélygőzölés

Energiaellátás: 2600 W

Vasalótalp: SteamGlide Plus

Vízpermet

Gőzlövet: 210 g

Gőzölős orr

Változtatható gőzbeállítás

Függőleges gőzölés

Műszaki adatok

Feszültség: 220–240 V

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.
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