
Gőzölős vasaló

Azur

 
50 g/perces gőzölés;200 g-os
gőzlövet

Anodílium vasalótalp

Biztonsági automatikus
kikapcsolás

2600 W

 
GC4890/02

2600 W teljesítményű vasaló
Nagy teljesítményű vasalás több gőzzel

Ez a hatékony Philips vasaló az összes közül a legrobusztusabb vasalótalppal rendelkezik. Semmi sem

karcolhatja meg, miközben könnyedén siklik a ruhán. Az erőteljes gőzlövettel könnyedén eltávolítható az összes

gyűrődés.

Egyszerűen eltávolítja a gyűrődéseket

Akár 50 g/perc gőzkibocsátás a gyűrődések hatékonyabb eltávolításához

A 2600 W teljesítmény gyors felmelegedést és kiváló hatékonyságot biztosít

200 g gőzlövet funkció a legmakacsabb gyűrődések eltávolításához

Minden textílián könnyedén siklik

Karcálló, kiemelkedően tartós anodílium vasalótalp

Biztonságos vasalás

A cseppzáró rendszerrel vasaláskor nem képződnek cseppfoltok a textílián

Automatikus kikapcsolás a biztonság és az energiatakarékosság érdekében



Gőzölős vasaló GC4890/02

Fénypontok Műszaki adatok

Anodílium vasalótalp

Kiváló siklás, nagyfokú karcállóság, kiválóan

tisztítható, rendkívül tartós!

Cseppzáró rendszer

A Philips gőzölős vasaló cseppzáró

rendszerének segítségével alacsony

hőmérsékleten vasalhat kényes textíliákat,

anélkül, hogy aggódnia kellene a vízcsepegés

okozta foltképződés miatt.

Akár 50 g/perc folyamatos gőz

Az akár 50 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

hatékonyan gondoskodik arról, hogy minden

gyűrődést eltávolíthasson.

A 2600 W teljesítmény gyors felmelegedést

biztosít

A 2600 W teljesítmény gyors felmelegedést és

kiváló hatékonyságot biztosít.

200 g gőzlövet

A gőzlövet funkcióval akár 200 g gőz

bocsátható ki, amivel a legmakacsabb

gyűrődések is eltávolíthatók

 

Gyűrődések gyors és hatékony eltüntetése

Vasalótalp: Anodílium

Folyamatos gőzkibocsátás: 50 g/perc

Gőzlövet: 200 g

Függőleges gőzölés

Változtatható gőzbeállítás

Vízpermet

Tápellátás: 2600 W

Kényelmes vasalás

Vezetékhossz: 2,5 m

Egyszerű használat

Víztartály űrtartalma: 350 ml

Cseppzáró rendszer

Biztonsági automatikus kikapcsolás

Vezetéktárolás: Kábelcsipesz

Hálózati kábel hossza: 2,5 m

Gyors és egyszerű feltöltés

Vízkő kezelése

Vízkőmentesítés: Kettős hatású

vízkőmentesítés

Műszaki adatok

Vasaló súlya: 1,6 kg

Feszültség: 220–240 V
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