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Kiváló eredmény, minimális erőfeszítés.

Végtelen, nagyteljesítményű gőz az 1,4 literes víztartályból
Ez a nagyteljesítményű, mégis meglepően kompakt vasalórendszer folyamatos 
nagynyomású gőzt bocsát ki, amivel gyorssá és könnyűvé teszi a vasalást. 1,4 literes 
levehető víztartályának köszönhetően órákon át megszakítás nélkül vasalhat.

Gyors és hatékony vasalás
• Akár 5 bar gőznyomás a gyors vasaláshoz
• 2 perc alatt készen áll a használatra korlátlan újratöltéssel
• Akár 120 g/perc folyamatos gőzkibocsátás
• 180 g teljesítményű gőzlövet a makacs gyűrődések könnyed eltávolításához
• Függőleges irányú gőz a felfüggesztett textíliák gyűrődéseinek eltávolításához

Kényelmes vasalás
• Könnyű vasaló az egyszerű vasaláshoz
• SteamGlide, a Philips prémium vasalótalp

Vasaljon akár három órán át víz újratöltése nélkül
• Extra nagy, levehető 1,4 literes víztartály

Takarékoskodjon az energiával!
• 20%-os energia- és 40%-os vízmegtakarítás



 akár 5 bar

Vasaljon kétszer gyorsabban a nagynyomású gőz 
segítségével. A nagynyomású gőz mélyen behatol a 
szövetbe, így a vasalás gyors és egyszerű, még makacs 
anyagok esetén is.

Levehető víztartály

A könnyű vasaláshoz sok gőzre van szükség. A magas 
gőzkibocsátás gyakori utántöltést jelent. Az extra 
nagy 1,4 literes víztartály csökkenti az utántöltések 
számát.

Kis súly
A vasaló mindössze 1,2 kg, ami könnyű és kímélő 
vasalást tesz lehetővé.

A gőz 2 perc alatt készen áll

A gőz a maximális szintnél 2 perc alatt készen áll. A 
víz bármikor újratölthető

Eco-beállítás
20%-os energia- és 40%-os vízmegtakarítás az eco 
beállítás kiválasztásával. Az eco beállítással igazán 
energiahatékonyan érhet el tökéletes vasalási 
végeredményt.

120 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

Akár 120 g/perc folyamatos gőzölés a vízmelegítőbe 
egyszerre beszivattyúzott kis vízmennyiségnek 
köszönhetően. A gyűrődések tökéletes, gyors 
eltüntetéséhez.

Akár 180 grammos gőzlövet

A gőzlövettel a legmakacsabb gyűrődések is 
egyszerűen eltüntethetők.

SteamGlide vasalótalp

A SteamGlide a legjobb Philips vasalótalp 
gőzvasalókhoz. Kiváló karcállóságának köszönhetően 
remekül siklik és egyszerűen tisztítható.
GC8330/02

Műszaki adatok
Kiadás dátuma  
2015-07-03

Verzió: 9.9.3

© 2015 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

www.philips.com
Fénypontok
Nagynyomású gőzállomás
SteamGlide

http://www.philips.com

