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Kiváló eredmény, minimális erőfeszítés.
Nincs szükség kompromisszumokra.

Ez a nagyteljesítményű, mégis meglepően kényelmes vasalórendszer képes folyamatos, nagynyomású gőz

kibocsátására. A nagyméretű, levehető víztartályt bárhol és bármikor újratöltheti, ami különösen egyszerűvé és

gyorssá teszi a vasalást.

Gyors és hatékony vasalás

Akár 5 bár gőznyomás a gyors vasaláshoz

Akár 170 g/perces gőzlövet a legmakacsabb gyűrődések ellen

Max. 110 g/perc folyamatos gőz a gyűrődések gyors eltüntetése érdekében

A SteamGlide a Philips vezető minőségű vasalótalpa

Kényelmes vasalás

Levehető víztartály

Levehető 1,6 literes víztartály

Hőálló alátét a forró vasaló biztonságos elhelyezésére

Egyszerű üzembe helyezés és tárolás

2 perc alatt készen áll a használatra

A zárolt rendszer kényelmesen, egy kézzel szállítható

A vezeték egyszerű tárolása egyetlen gombnyomással



Nagynyomású gőzfejlesztő GC8460/02

Fénypontok Műszaki adatok

Akár 5 báros 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.

Levehető 1,6 literes víztartály

A víztartály űrtartalma lehetővé teszi az Ön

számára, hogy a víztartály utántöltése nélkül

vasalhasson 3 órán keresztül. A leszerelhető

víztartály bármikor egyszerűen feltölthető.

Folyamatos, garantált nagynyomású gőz.

Vasalópihentető alátét

Kényelmesebb a vasalás, ha közben a vasalót

bárhová lehelyezheti a hőálló vasalópihentető

alátét segítségével. Mivel a vasalót nem kell

mindig a sarkára állítani, a művelet a csuklóját

is kevésbé veszi igénybe. A pihentető alátét

rendkívül hőálló: még 250 C°-ra felhevült

vasalótalp is ráállítható.

Vasalózár

A gőzölőrendszer szállítása most minden

eddiginél egyszerűbb. Rögzítse a vasalót a

talpához a hátsó kar segítségével – így egy

kézzel hordozhatóvá válik. A rendszer

hordozása és tárolása azonnal biztonságosan

megoldható, amikor csak szükség van rá.

Automatikus vezetékcsévélő

Az automatikus vezetékcsévélő jóvoltából a

tápkábel egyetlen gombnyomással,

automatikusan visszahúzódik

Akár 170 g/perces gőzlövet

A gőzlövet funkcióval a gőzlövet akár 170

g/perc teljesítményűre növelhető, amivel a

legmakacsabb gyűrődések is eltávolíthatók.

Tartozékok

A csomagban található: Hőálló

vasalópihentető alátét

Kényelmes vasalás

Vízkőmentesítő rendszer: Egyszerű öblítés

Vezetékhossz: 1,8

Ergonomikus vasalókialakítás: Ergonomikus

kialakítású vasaló kényelmes vasaláshoz

Tömlőhosszúság: 1,9, 1,9

Biztonságos használat: Túlmelegedés elleni

biztonsági leállítás

Csapvízzel is használható: Van

Gyűrődésmentesítés

Folyamatos gőzkibocsátás: akár 110 g/perc

Nagynyomású gőz: akár 5 bar

Vasalótalp: Optimálisan elhelyezett nyílások

Gőzlövet: akár 170 g/perc

Függőleges gőz: Folyamatos függőleges gőz

Egyszerű használat

Vezérlés: Gőz készenléti jelzőfény,

Hőmérséklet üzemkész jelzőfény,

Változtatható gőzbeállítás, Üres víztartályt

jelző fény

Egyszerű beállítás és tárolás: Automatikus

vezetékcsévélő, Vasalózár, Egyszerű kábel- és

tömlőtárolás

a nehezen elérhető helyekhez is: Gombok

körülvasalását segítő mélyedés, Gőzölős orr

Víztartály: Leszerelhető

Könnyedén siklik

Vasalótalp: SteamGlide vasalótalp

Műszaki adatok

Vízmelegítő teljesítménye: 1200

Frekvencia: 50-60

Vasaló teljesítménye: 800

Indítási idő: 2

Feszültség: 220 - 240
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