
Nagynyomású
gőzfejlesztő

7400 series

GC7420

Gyors és hatékony vasalás
2 perces gyorsindítás, bármikor újratölthető

A gyorsabb vasalást biztosító 7400-as sorozat 2 perc alatt készen áll a használatra. A nagy nyomású gőzzel

gyorsabb a vasalás, mivel mélyebben átdolgozza a vasalt anyagot, az extra méretű vízfeltöltő csatorna pedig

bármikor gyorsan és egyszerűen utántölthető

Gyors és hatékony vasalás

Akár 4,5 bar-os gőznyomás a gyors vasaláshoz

Folyamatos, akár 120 g/perc gőzölés a gyűrődések gyors eltüntetése érdekében

Kényelmes vasalás

Könnyű vasaló az egyszerű vasaláshoz

A SteamGlide a Philips vezető minőségű vasalótalpa

Egyszerű használat

Gyorsindítás: kevesebb mint 2 perces indítási idő

Töltse fel bármikor a víztartályt, akár vasalás közben is

A beépített vízkőmentesítő tabletták gátolják a vízkőlerakódást



Nagynyomású gőzfejlesztő GC7420/02

Fénypontok Műszaki adatok

Akár 4,5 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.

Akár 120 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

Akár 120 g/perc folyamatos gőzölés a

vízmelegítőbe egyszerre beszivattyúzott kis

vízmennyiségnek köszönhetően. A gyűrődések

tökéletes, gyors eltüntetéséhez.

A víztartály bármikor újratölthető

A külön víztartály segítségével a víztartály

bármikor feltölthető, akár vasalás közben is,

így nem kell várnia.

Üzembe helyezés: < 2 perc

A vasalórendszer kevesebb mint 2 perc alatt

használatra kész.

Vízkőmentesítő tabletták

A vízkőlerakódást gátló, beépített

vízkőmentesítő tabletták nagyobb védelmet

nyújtanak a vasalórendszernek

Kis súly

A vasaló mindössze 1,2 kg, ami könnyű és

kímélő vasalást tesz lehetővé.

SteamGlide vasalótalp

A SteamGlide a legjobb Philips vasalótalp.

Kiváló karcállóságának köszönhetően remekül

siklik és egyszerűen tisztítható.

 

Kényelmes vasalás

Csapvízzel is használható

Gőzszabályozó zár: Gőzt bocsát ki, lenyomás

nélkül

Extra hosszú tömlő a maximális mozgástér

érdekében: 1,7 m

Extra hosszú vezeték a maximális mozgástér

érdekében: 2.0 m

Biztonságos vasalás

Túlmelegedés elleni biztonsági leállítás:

Meggátolja a vízmelegítő túlmelegedését

Stabil függőleges pihenőhelyzet: Stabilitást

ad

az álló vasalónak

Négy gumi láb: Biztosítja, hogy az állvány ne

csússzon

Tömeg és méretek

Tömeg (csomagolással együtt): 6,1 kg

Raklap: 254 (Europallet) ; 399 (ROW) db

Méretek: 429x400x206 mm

Egyszerű üzembe helyezés és tárolás

Kábel- és tömlőtároló sapka: A vezeték és a

tömlő gyorsan és egyszerűen tárolható

Műszaki adatok

Feszültség: 230 V

Frekvencia: 50-60 Hz

Vízmelegítő teljesítménye: 1400 W

Vasaló teljesítménye: 800 W

Teljes körű vezérelhetőség

Vasaló hőmérsékletjelző fény

Gőz készenlét jelzőfény: A jelzőfény jelzi, ha

elérte a megfelelő gőzszintet

Hosszabb élettartam

Inox vízmelegítő külső fűtőelemmel:

Korróziómentes gőzkamra

Vízkőmentesítés: Öblítse ki a vízmelegítőt

minden 10. használatkor

Egyszerűen eltávolítja a gyűrődéseket

Folyamatos függőleges gőz: Felfüggesztett

textíliákhoz

Optimálisan elhelyezett nyílások: Az ideális

gőzeloszláshoz

Nehezen hozzáférhető helyekhez is

Gombok körülvasalását segítő mélyedés:

Segítségével a gombok és szegélyek gyorsan

körbevasalhatók
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