
Nagynyomású
gőzfejlesztő

GC7230

Gyorsabb vasalás, elejétől a végéig
Nagynyomású gőzerő és gyorsan feltölthető víztartály

A gyorsabb vasalást biztosító GC7230 2 perc alatt készen áll a használatra. A nagynyomású gőz felgyorsítja a

vasalást, mivel mélyebben átdolgozza a vasalt anyagot, az extra méretű vízfeltöltő csatorna pedig bármikor

gyorsan és egyszerűen újratölthető.

Teljes körű vezérelhetőség

Változtatható gőzbeállítás minden textíliához

Könnyedén siklik

SteamGlide vasalótalp a hatékony gőzölésért és a könnyed siklásért

Nehezen hozzáférhető helyekhez is

A gőzölős orr segítségével a nehezen elérhető helyeket is vasalhatja

Gyors és hatékony vasalás

Akár 4 báros gőznyomás a gyors vasaláshoz

2 perc alatt készen áll a használatra

Folyamatos, akár 80 g/perc gőzölés a gyűrődések gyors eltüntetése érdekében

Vízfeltöltő csatorna – gyors és egyszerű feltöltés

Kényelmes vasalás

A gőzszabályozó zár lenyomás nélküli is kiengedi a gőzt



Nagynyomású gőzfejlesztő GC7230/02

Fénypontok Műszaki adatok

Gőzölős orr

Az egyedülálló gőzölős orr és a speciális

gőzfuratok segítségével a legkisebb,

legeldugottabb helyeket is elérheti a

ruhaneműn, így elégedett lesz az

eredménnyel.

Akár 4 bar gőznyomás

Növelje kétszeresére a vasalási sebességet

nagynyomású gőzzel. A nagynyomású gőz

mélyen behatol az anyagok szövetébe, így a

vasalást gyorssá és egyszerűvé varázsolja,

még makacs anyagok esetén is.

Gyors beindítás

A BEkapcsolt vasalórendszer 2 perc alatt

készen áll a gőzös vasalásra.

Akár 80 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

A 80 g/perc folyamatos gőzkibocsátás segít az

összes gyűrődés hatékony eltávolításában

Extra méretű vízfeltöltő nyílás

A vasaló víztartályát most minden eddiginél

egyszerűbb feltölteni. Nyissa fel a könnyen

hozzáférhető fedelet és töltse be a vizet. A

nagy, tölcsérszerű nyíláson keresztül gyorsan,

kényelmesen betöltheti a vizet anélkül, hogy

az kicsöpögne. Bármikor adhat hozzá vizet: a

vasalás előtt, közben vagy után anélkül, hogy

meg kellene várnia a vasaló lehűlését.

Gőzszabályozó zár

A gőzszabályozó zár segítségével biztosított a

folyamatos gőzkibocsátás anélkül, hogy

folyamatosan nyomva tartaná a gombot.

SteamGlide vasalótalp

A különleges kialakítású vasalótalp kiváló

kerámia bevonata minden anyagon csillogó

hatást ér el, praktikus nyílásai pedig

erőteljesen segítik a gyűrődések eltűntetését.

Kényelmes vasalás

Még több kényelem: Gőzszabályozó zár

Vízkőmentesítő rendszer: Egyszerű öblítés

Vezetékhossz: 2 m

Tömlőhosszúság: 1,7

Biztonságos használat: Túlmelegedés elleni

biztonsági leállítás

Csapvízzel is használható

Gyűrődésmentesítés

Vasalótalp: Optimálisan elhelyezett nyílások

Függőleges gőz: Folyamatos függőleges gőz

Egyszerű használat

Vezérlés: Gőz készenléti jelzőfény,

Hőmérséklet üzemkész jelzőfény, Üres

víztartályt jelző fény

Egyszerű beállítás és tárolás: Egyszerű

kábel-

és tömlőtárolás

a nehezen elérhető helyekhez is: Gombok

körülvasalását segítő mélyedés

Műszaki adatok

Vízmelegítő teljesítménye: 1400

Frekvencia: 50-60

Vasaló teljesítménye: 800

Feszültség: 220 - 240

Tömeg és méretek

Termék méretei: 429 x 400 x 206

Termék tömege: 6,1

 

© 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

2019‑01‑24

Verzió: 5.0.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

