
 

Buhar kazanlı ütü

FastCare

 
Maks. 5 bar pompa basıncı

200 g şok buhar

Taşıma kilidi

2,2 L çıkarılabilir su haznesi

 

GC7703/20

Hızlı ve rahat ütüleme
Çıkarılabilir su hazneli

Taşıma kilidi ve Smart CalcClean teknolojisi ütüleme işleminizi kolaylaştırırken

kolayca yeniden doldurulabilen çıkarılabilir büyük su haznesi, yüksek buhar

püskürtme gücü ve SteamGlide Seramik taban, ütüleme için harcadığınız süreyi

önemli ölçüde kısaltmanıza yardımcı olur.

Maksimum rahatlık

2,2L XL çıkarılabilir su haznesi, aileler için idealdir

Kolay ve emniyetli taşıma için taşıma kilidi

İstediğiniz zaman musluk suyuyla yeniden doldurun

Sesli ve ışıklı akıllı Calc Clean hatırlatıcısı

Hızlı ütü

Maks. 5 bar pompa basıncı

Kesintisiz doldurma özelliğiyle 2 dakikada kullanıma hazır

Steam Glide Seramik tabanla rahat ve pürüzsüz kayma

Sürekli buhar

200 g'a kadar şok buhar
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Özellikler

Çıkarılabilir 2,2 L su haznesi

Taşıma kilidi ve Smart CalcClean teknolojisi

ütüleme işleminizi kolaylaştırırken kolayca

yeniden doldurulabilen çıkarılabilir büyük su

haznesi, yüksek buhar püskürtme gücü ve

SteamGlide Seramik taban, ütüleme için

harcadığınız süreyi önemli ölçüde kısaltmanıza

yardımcı olur

Güvenli Taşıma Kilidi

Buhar kazanlı ütünüz güvenli taşıma kilidi ile

birlikte gelir. Ütünüzü ütü istasyonuna

kilitleyerek daha güvenli hale getirebilir ve

sıcak ütü tabanına temas edilmesi riskini

azaltabilirsiniz. Ayrıca buhar kazanlı ütüyü

kolayca taşıyabilirsiniz.

İstediğiniz zaman musluk suyuyla yeniden

doldurun

Buhar kazanlı ütünüz musluk suyuyla

kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ütüleme

sırasında haznedeki su bittiğinde beklemeden

veya cihazı kapatmak zorunda kalmadan

hazneyi kolayca doldurabilirsiniz.

Smart Calc Clean

Smart Calc Clean, cihazınızı korumak için

entegre kireç sökme ve temizleme

fonksiyonudur. Optimum buhar performans ile

uzun ömür elde etmek ve beyaz lekeleri

önlemek için buhar kazanlı ütünüz size kireç

çözme işlemi gerçekleştirmenizi hatırlatır.

Maksimum rahatlık için daima cihazınızla

birlikte gelen Smart Calc Clean haznesini

kullanın.

2 dakikada kullanıma hazır

Buhar 2 dakikada kullanıma hazır olur ve

hazne, ütüleme sırasında istenildiği zaman

doldurulabilir.

SteamGlide Seramik taban

SteamGlide Seramik, pürüzsüz ütüleme

deneyimi için rahat kayma ile çizilmeye

dayanıklılık özelliklerini birleştirir

Sürekli buhar

Buhar ne kadar fazla olursa ütüleme işlemi o

kadar hızlı şekilde tamamlanabilir. Philips

buhar kazanlı ütülerde kullanılan benzersiz

teknoloji güçlü buhar üreterek ütüleme işlemini

daha kolay, daha iyi ve daha hızlı hale getirir.

200 g'a kadar şok buhar

Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu

kırışıklıklar için kullanılabilir.

Maks. 5 bar pompa basıncı

Buhar ne kadar fazla olursa ütüleme işlemi o

kadar hızlı şekilde tamamlanabilir. Kesintisiz

üretilen buhar gücü kumaşlara derinlemesine

nüfuz ederek ütü işini hızlandırır ve daha etkili

kılar. Buhar gücü ihtiyaçlarınıza uygun şekilde

ayarlanabilir.
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Teknik Özellikler

Kullanım kolaylığı

Kablo özgürlüğü (dönüş): 180 derece kablo

özgürlüğü

Güç kablosu uzunluğu: 1,6 m

Su haznesi kapasitesi: 2200 ml

Kullanım sırasında istediğiniz zaman yeniden

doldurabilirsiniz

Taban adı: SteamGlide Seramik

Musluk suyu kullanılabilir

Aksesuarlar dahildir

Calc clean haznesi

Hızlı kırışıklık giderme

Sürekli buhar: 120 g/dk

Güç: 2400 W

Basınç: 5,0

Kullanıma hazır: 2 dk

Şok buhar: 200 g

Dikey buhar

Gerilim: 220 - 240 volt

İstek üzerine buhar

Çevre dostu

Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüşümlü kağıt

Garanti

2 yıl uluslararası garanti

Kireç yönetimi

Kireç temizleme hatırlatıcısı: Açık, Ses

Saklama

Taşıma kilidi: Taşınabilirlik ve güvenlik için

Kablo Saklama: Kablo saklama bölmesi

Hortum saklama: Hortum saklama bölmesi

Teknoloji

ProVelocity buhar motoru
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