
 

Gőzállomás
vasalófej

FastCare

 
Max. 5,5 bar szivattyúnyomás

250 g gőzlövet

Hordzár

2,2 literes levehető víztartály

 

GC7710/20

Gyors és kényelmes vasalás
Levehető víztartállyal

A nagy, levehető víztartállyal egyszerű az utántöltés, továbbá az erőteljes gőzlövet

és a SteamGlide kerámia vasalótalp jelentősen csökkenti a vasalással töltött időt,

míg a hordzár és az intelligens CalcClean rendszer segítségével kényelmesebb a

vasalás.

Maximális kényelem

2,2 l-es XL levehető víztartály, mely ideális családok számára

Hordzár az egyszerű szállítás és tárolás érdekében

Bármikor újratölthető csapvízzel

Intelligens vízkőmentesítés-emlékeztető hang- és fényjelzéssel

Automatikus kikapcsolás az Ön nyugalma és az energiatakarékosság érdekében

Gyors vasalás

Max. 5,5 bar szivattyúnyomás

2 perc alatt készen áll a használatra korlátlan utántöltéssel

Egyenletes és könnyed siklás a Steam Glide kerámia vasalótalppal

Folyamatos gőzkibocsátás

Akár 250 grammos gőzlövet



Gőzállomás vasalófej GC7710/20

Fénypontok

2,2 literes kivehető víztartály

A nagy, levehető víztartállyal egyszerű az

utántöltés, továbbá az erőteljes gőzlövet és a

SteamGlide kerámia vasalótalp jelentősen

csökkenti a vasalással töltött időt, míg a

hordzár és az intelligens CalcClean rendszer

segítségével kényelmesebb a vasalás

Biztonságos hordzár

A gőzállomás vasalófej most biztonságos

hordzárral kapható, amelynek révén a

készüléket biztonságosan rögzítheti a

bázisállomáson. Segítségével elkerülhető a

forró vasalótalp megérintése, és a gőzállomás

is könnyebben hordozható.

Bármikor újratölthető csapvízzel

A gőzállomás vasalófej csapvízzel működik. Ha

vasalás közben elfogy a víz a víztartályból,

könnyen fel lehet tölteni anélkül, hogy várnia

kellene vagy ki kellene kapcsolnia a

készüléket.

Smart Calc Clean

Az intelligens vízkőmentesítő rendszer

vízkőmentesítési és tisztítási funkciót foglal

magába a készülék védelme érdekében. Az

optimális gőzteljesítmény és a hosszú

élettartam garantálása érdekében, valamint a

fehér vízkőlerakódások megelőzéséhez a

gőzállomás vasalófej emlékezteti Önt a

vízkőmentesítésre. A maximális kényelem

érdekében mindig használja a készülékhez

mellékelt intelligens vízkőmentesítő tartályt.

Max. 5,5 bar szivattyúnyomás

Több gőz, gyorsabb vasalás. Az eszköz

folyamatosan erőteljes gőzt generál, amely

mélyen behatol a ruhaneműbe, a vasalást

gyorsabbá és hatékonyabbá téve. A gőzerő az

igények szerint szabályozható.

2 perc alatt készen áll a használatra

A gőz 2 perc alatt készen áll a használatra, és

vasalás közben bármikor újratölthető.

SteamGlide kerámia vasalótalp

A SteamGlide kerámia a jó siklást ötvözi a

karcállósággal a sima vasalás elősegítése

érdekében

Folyamatos gőzkibocsátás

Több gőz, gyorsabb vasalás. A Philips

gőzállomás vasalófej egyedülálló

technológiája révén erőteljes gőzt hoz létre,

amely könnyebbé, hatékonyabbá és

gyorsabbá teszi a vasalást.

Akár 250 grammos gőzlövet

A gőzlövet a függőleges gőzöléshez és a

makacsabb gyűrődésekhez egyaránt

használható.



Gőzállomás vasalófej GC7710/20

Műszaki adatok

Egyszerű használat

Levehető víztartály

Hálózati kábel hossza: 1,6 m

Használatra kész: Hangjelzés

Töltse újra a használat közben bármikor

Biztonsági automatikus kikapcsolás

Vasalótalp neve: SteamGlide, kerámia

Csapvízzel is használható

Víztartály űrtartalma: 2200 ml

Gyors gyűrődéseltávolítás

Folyamatos gőzkibocsátás: 120 g/perc

Energiaellátás: 2400 W

Nyomás: 5,5 bar

Gőzlövet: 250 g

Igény szerinti gőzölés

Feszültség: 220–240 V

Zöld hatékonyság

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Garancia

2 éves, világszerte érvényes garancia

Tárolás

Hordzár: A szállítás és biztonság érdekében

Vezetéktárolás: Vezetéktároló rész

Technológia

ProVelocity gőzgép
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