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50 g/perces gőzölés;200 g-os
gőzlövet

T-ionicGlide vasalótalp

Automata
kikapcs.+Vízkőmentesítés

Minden vasalható anyaghoz
kíméletes

 

GC4924/20

A leggyorsabb Philips gőzölős vasaló*
A farmeranyagtól kezdve a selyemig bármilyen anyag vasalása

egy huzamban

Bármilyen vasalható anyagot bármilyen sorrendben és egy huzamban vasalhat

(farmeranyag után a selymet, a szövetanyag után a kasmírt) anélkül, hogy be

kellene állítani a hőmérsékletet. A PerfectCare Azur tökéletes eredményt nyújt

anélkül, hogy a ruhák megégnének vagy kifényesednének. A vasalás most

egyszerűbb és gyorsabb.

Kényelmes vasalás

Vasaló okos jelzőfénnyel

Csapvízzel is használható a kettős hatású vízkőmentesítő rendszernek köszönhetően

T-ionicGlide: a legjobb, ötcsillagos vasalótalpunk

A vasaló automatikusan kikapcsol, ha felügyelet nélkül marad

Egyetlen tökéletes beállítás minden ruhához

100% egyszerűség - nincs szükség hőfokbeállításra

100% biztonság - minden anyaghoz kíméletes

Textilipari szakértők által tesztelt

100% gyorsaság minden anyagon; a leggyorsabb gőzölős vasaló

Optimális Hőmérséklet Technológia: tökéletes hőmérséklet-kombináció

Gyors és hatékony vasalás

2800 W-os vasaló a gyors felmelegedésért és a nagyszerű teljesítményért

Akár 50 g/perc gőzkibocsátás a gyűrődések hatékonyabb eltávolításához

Akár 200 grammos gőzlövet funkció



Gőzölős vasaló GC4924/20

Fénypontok

100% egyszerűség

100%-ban egyszerűen használható, nincs

szükség hőfokbeállításra. Egymás után,

várakozás nélkül vasalhatja az arra alkalmas

ruhaneműt, és nem kell a vasaló

hőmérsékletének beállításával bajlódnia.

100% biztonság

Garantáltan biztonságos használat még az

olyan kényes anyagokon is, mint a selyem,

kasmír, gyapjú, poliészter stb. Független

vasalótesztelő intézetek a lehető

legérzékenyebb textíliákon használták a

PerfectCare készüléket, és tesztjeik kiváló

vasalási eredményről tanúskodtak.

Tesztelte és jóváhagyta:

Kiemelkedő vasalási teljesítményének

köszönhetően ezt a vasalót olyan független

textilipari szakértő intézetek tesztelték és

hagyták jóvá, mint a DWI, az IWTO és a

Woolmark. A Woolmark Apparel Care program

segít a fogyasztóknak megismerni a gyapjúból

készült termékek számára, a Woolmark

Company által jóváhagyott minőségi

mosószereket. Optimális hőmérséklet

technológiájának köszönhetően hosszú ideje

egyedül a Philips tudta megszerezni a

Woolmark Gold minősítését. Biztos lehet

abban, hogy a Woolmark által jóváhagyott

tisztítókellékek ideális megoldást jelentenek

minden gyapjú ruhához.

100% gyorsaság

100% gyorsaság a vasalásban, nincs szükség

a ruhák kiválogatására. Az összes ruhaneműt

hatékonyabb gőzzel vasalhatja.

2800 W a gyors felmelegedésért

2800 W-os vasaló a gyors felmelegedésért és

a nagyszerű teljesítményért minden vasalható

ruhaneműn.

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.

Csapvízzel is használható

A PerfectCare Azur gőzölős vasaló csapvízzel is

használható. Kettős hatású vízkőmentesítés: A

vízkőmentesítő tabletták és a rendszeres

öntisztítás intelligens kombinációja révén

csökken a vízkőlerakódás. A jobb vasalási

eredmény érdekében javasoljuk desztillált víz

használatát. Ez biztosítja az egyenletes

gőzáramot a vasalóból.

T-ionicGlide vasalótalp

A T-ionicGlide a Philips legkiválóbb

vasalótalpa. Új szabványt teremt a vasalótalp

siklása és karcállósága tekintetében az

OptimalTEMP technológiájú vasalók esetében.

A szabadalmaztatott új bevonat kiváló

eredményeket biztosít. A gondosan

megtervezett forma és szellőzőnyílások

egyenletes gőzeloszlást biztosítanak, így a

gőzölős vasalóval egyszerű a gyűrődések

eltávolítása.

Biztonsági automatikus kikapcsolás

A vasaló automatikusan kikapcsol, ha

felügyelet nélkül marad. Ha a tartórészen van

hagyva, a vasaló 3 perc múlva kikapcsol, ha a

vasaló a vasalótalpon fekszik, akkor a vasaló 2

perc múlva kikapcsol.
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Műszaki adatok

Gyűrődések gyors és hatékony eltüntetése

Vasalótalp: T-ionicGlide

Optimális hőmérséklet technológia

Folyamatos gőzkibocsátás: Akár 50 g/perc

Gőzlövet: 200 g

Vízpermet

Tápellátás: 2800 W

Egyszerű használat

Víztartály űrtartalma: 350 ml

Cseppzáró rendszer

Biztonsági automatikus kikapcsolás

Vezetéktárolás: Kábelcsipesz

Hálózati kábel hossza: 2,5 m

Szabadságot nyújtó vezetékkezelés

(forgatható): 180 fokos szabadságot nyújtó

vezetékkezelés

Gyors és egyszerű feltöltés

Fenntarthatóság

Energiatakarékos: 10%-os energiacsökkenés

Vízkő kezelése

Csapvízzel is használható

Vízkőmentesítés: Kettős hatású

vízkőmentesítés

Műszaki adatok

Vasaló súlya: 1,75 kg

Tartozékok

Töltőpohár

Kényelmes vasalás

Vezetékhossz: 2,5 m

* A Philips gőzölős vasalókkal összevetve teszteltük
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