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GC7430

Gyors és hatékony vasalás
2 perces gyorsindítás, bármikor újratölthető

A gyorsabb vasalást biztosító 7400-as sorozat 2 perc alatt készen áll. A

GC7430/02 készülék a nagy nyomású gőzzel felgyorsítja a vasalást, mivel

mélyebben átdolgozza a vasalt anyagot, az extra méretű vízfeltöltő csatorna

pedig gyorsan és egyszerűen utántölthető.

Gyors és hatékony vasalás

Akár 120 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

Akár 4,5 bar-os gőznyomás a gyors vasaláshoz

150 g teljesítményű gőzlövet a makacs gyűrődések könnyed eltávolításához

Kényelmes vasalás

SteamGlide, a Philips prémium vasalótalp

Könnyű vasaló az egyszerű vasaláshoz

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

20%-os energia- és 40%-os vízmegtakarítás



Nagynyomású gőzállomás GC7430/02

Fénypontok Műszaki adatok

120 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

Akár 120 g/perc folyamatos gőzölés a

vízmelegítőbe egyszerre beszivattyúzott kis

vízmennyiségnek köszönhetően. A gyűrődések

tökéletes, gyors eltüntetéséhez.

SteamGlide vasalótalp

A SteamGlide a legjobb Philips vasalótalp

gőzvasalókhoz. Kiváló karcállóságának

köszönhetően remekül siklik és egyszerűen

tisztítható.

Eco-beállítás

20%-os energia- és 40%-os vízmegtakarítás

az eco beállítás kiválasztásával. Az eco

beállítással igazán energiahatékonyan érhet el

tökéletes vasalási végeredményt.

 

Gyűrődések gyors és hatékony eltüntetése

Vasalótalp: SteamGlide

Folyamatos gőzkibocsátás

Folyamatos gőzkibocsátás: 120 g/perc

Gőzlövet: 150 g

Függőleges gőz

Gőznyomás: Max. 4,5 bar

Változtatható gőzbeállítás

Gőzölős orr

Tápellátás: 2400 W

Egyszerű használat

Víztartály űrtartalma: 1000 ml

Víztartály töltése és leeresztése:

Nagyméretű töltőnyílás

Bármikor újratölthető

Felmelegedési idő: 2 perc

Tömlő tárolása: Tömlőtartó

Hálózati kábel hossza: 1,8 m

Szabadságot nyújtó vezetékkezelés

(forgatható): 180 fokos szabadságot nyújtó

vezetékkezelés

Csőhosszúság: 1,7 m

Fenntarthatóság

Automatikus energiamegtakarítás: 20%

energiacsökkentés

Vízkő kezelése

Csapvízzel is használható

Vízkőmentesítés: Vízkőmentesítő tabletták +

öblítés

Műszaki adatok

Feszültség: 220 - 240 V

Termék méretei: 42,9 x 40 x 20,6 cm

Vasaló súlya: 1,2 kg

Vasaló + talp súlya: 4,5 kg
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