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Gondtalan vasalás beállítások nélkül
Belül kompakt, erőteljes gőzfejlesztővel

Minden vasalható anyag (selyem, vászon, gyapjú, kasmír) vasalására alkalmas –

bármilyen sorrendben, a hőmérséklet átállítása nélkül. A Philips PerfectCare

Xpress minden ruhanemű esetében kiváló eredményt nyújt anélkül, hogy a ruhák

megégnének vagy kifényesednének. A valóban egyszerű vasalás élménye.

Egyetlen tökéletes beállítás minden ruhához

Optimális Hőmérséklet: A tökéletes gőz-hőmérséklet kombináció

100% egyszerűség - nincs szükség hőfokbeállításra

100% biztonság - minden anyaghoz kíméletes

100% gyorsaság minden anyagon; a leggyorsabb gőzölős vasaló

Textilipari szakértők által tesztelt

Gyors és hatékony vasalás

2600 W-os vasaló a gyors felmelegedésért és a nagyszerű teljesítményért

Akár 50 g/perc folyamatos és erőteljes gőz

Karcálló, kiemelkedően tartós anodílium vasalótalp

Kényelmes vasalás

A biztonsági automatikus kikapcsolás 3 módja

Vasaló okos jelzőfénnyel

Auto gőzérzékelő aktiválja automatikusan a gőzt
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Fénypontok

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.

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% gyorsaság

100% gyorsaság a vasalásban, nincs szükség

a ruhák kiválogatására. Az összes ruhaneműt

hatékonyabb gőzzel vasalhatja.

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.

Anodílium vasalótalp

Kiváló siklás, nagyfokú karcállóság, kiválóan

tisztítható, rendkívül tartós!

2600 W a gyors felmelegedésért

2600 W-os vasaló a gyors felmelegedésért és

a nagyszerű teljesítményért minden vasalható

ruhaneműn.

Auto gőzérzékelő

A mozgásérzékelő funkcióval rendelkező,

innovatív Gőzszintérzékelő a vasaló

vasalódeszkán történő mozgásakor

automatikusan aktiválja a gőzt. Ennek

következtében mindig annyi gőz képződik,

amennyi a gyűrődések hatékony

eltávolításához éppen szükséges, miközben

csökkenti a felesleges gőzkibocsátást.

Nagyszerű eredmények és hatékony

energiafelhasználás.

Akár 50 g/perc folyamatos gőz

Akár 50 g/perc folyamatos és erőteljes gőz a

gyűrődések jobb eltávolításáért az összes

ruhanemű esetén.

Okos jelzőfény

Az okos jelzőfény folyamatosan jelzi a vasaló

aktuális állapotát.



Nagynyomású gőzölős vasaló GC5050/02

Műszaki adatok

Gyűrődések gyors és hatékony eltüntetése

Vasalótalp: Anodílium

Optimális hőmérséklet technológia

Folyamatos gőzkibocsátás: 50 g/perc

Gőzölős orr

Tápellátás: 2600 W

Függőleges gőzölés

Kényelmes vasalás

Vezetékhossz: 2,5 m

Egyszerű használat

Víztartály űrtartalma: 320 ml

Cseppzáró rendszer

Puha markolat

Biztonsági automatikus kikapcsolás

Vezetéktárolás: Kábelcsipesz

Hálózati kábel hossza: 2,5 m

Szabadságot nyújtó vezetékkezelés

(forgatható): 360 fokos szabadságot nyújtó

vezetékkezelés

Biztonságosan használható minden

textíliához: Még a selyemhez hasonló kényes

anyagokhoz is

Vízkő kezelése

Csapvízzel is használható

Vízkőmentesítés: Vízkőmentesítő tabletták +

öblítés
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