
Nagynyomású
gőzfejlesztő

8500 series

 

1.6 L

 
GC8510

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

Az akár 150 g/perc gőzlövettel eltávolíthatók a makacs gyűrődések

Akár 5 bár gőznyomás a gyors vasaláshoz

Folyamatos, akár 120 g/perc gőzölés a gyűrődések gyors eltüntetése érdekében

Kényelmes vasalás

Ergonomikus kialakítású vasaló kényelmes vasaláshoz

A SteamGlide a Philips vezető minőségű vasalótalpa

Egyszerű használat

Levehető 1,6 literes víztartály

Takarékoskodjon az energiával!

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

Kényelmes vízkőeltávolítás

A beépített vízkőmentesítő tabletták gátolják a vízkőlerakódást

Egyszerűen kiöblíthető, a tartozékok nélkül
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Fénypontok

Vízkőmentesítő tabletták

A vízkőlerakódást gátló, beépített

vízkőmentesítő tabletták nagyobb védelmet

nyújtanak a vasalórendszernek

Akár 120 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

Akár 120 g/perc folyamatos gőzölés a

vízmelegítőbe egyszerre beszivattyúzott kis

vízmennyiségnek köszönhetően. A gyűrődések

tökéletes, gyors eltüntetéséhez.

Egyszerűen kiöblíthető

A vasalórendszer élettartamának növelése

érdekében javasolt a talp belsejének

átöblítése. Ez az öblítőgomb használatával

egyszerűen elvégezhető. A vasalórendszer

átöblítéséhez nincs szükség külön tartozékokra.

Eco-beállítás

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

az eco beállítás kiválasztásával. Az eco

beállítással igazán energiahatékonyan érhet el

tökéletes vasalási végeredményt.

Ergonomikus vasaló

A vasaló ergonomikus kialakítása miatt a

csuklóra kisebb terhelés esik. A felfelé ívelt

fogantyú természetes tartást tesz lehetővé,

ugyanakkor csökkenti a vasalás által okozott

fizikai megterhelést. Ez a kialakítás

feleslegesség teszi az ismétlődő mozdulatokat,

pl. a vasaló sarkára állítását.

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.

SteamGlide vasalótalp

A SteamGlide a legjobb Philips vasalótalp.

Kiváló karcállóságának köszönhetően remekül

siklik és egyszerűen tisztítható.

Akár 150 g/perces gőzlövet

Az akár 150 g/perces gőzlövettel könnyen

eltávolíthatók a legmakacsabb gyűrődések is
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Műszaki adatok

Kényelmes vasalás

Ergonomikus vasalókialakítás: Van

Hőálló vasalópihentető alátét: Van

Nagyméretű, levehető víztartály az egyszerű

újratöltéshez: Van

Csapvízzel is használható: A vasaló csapvízzel

használható

Extra hosszú vezeték a maximális mozgástér

érdekében: 1,8 m

Extra hosszú tömlő a maximális mozgástér

érdekében: 1,9 m

Biztonságos vasalás

Túlmelegedés elleni biztonsági leállítás:

Meggátolja a vízmelegítő túlmelegedését

Könnyedén siklik

SteamGlide vasalótalp: Van

Egyszerű üzembe helyezés és tárolás

Kábel- és tömlőtárolás: A tömlő és a vezeték

egyszerű tárolásához

Automatikus vezetékcsévélő: Van

Akasztó az egyszerű tömlőtároláshoz: Van

Vasalózár: A zárolt rendszer kényelmesen, egy

kézzel szállítható

Műszaki adatok

Feszültség: 230 V

Frekvencia: 50-60 Hz

Vezetékhossz: 1,8 m

Vízmelegítő teljesítménye: 1200 W

Vasaló teljesítménye: 800 W

Tömlőhosszúság: 1,9 m

Indítási idő: 2 perc

Teljes körű vezérelhetőség

Vasaló hőmérsékletjelző fény: Van

Gőz készenlét jelzőfény: A jelzőfény jelzi, ha

elérte a megfelelő gőzszintet

Változtatható gőzbeállítás minden textíliához:

Változtatható gőzbeállítás minden

textíliához

Üres víztartályt jelző fény: A jelzőfény jelzi,

ha a víztartályt fel kell tölteni

Hosszabb élettartam

Inox vízmelegítő külső fűtőelemmel:

Korróziómentes gőzkamra

Vízkőmentesítés: Öblítse ki a vízmelegítőt

minden 10. használatkor

Egyszerűen eltávolítja a gyűrődéseket

Folyamatos függőleges gőz: Felfüggesztett

textíliákhoz

Optimálisan elhelyezett nyílások: Az ideális

gőzeloszláshoz

Nehezen hozzáférhető helyekhez is

Gombok körülvasalását segítő mélyedés:

Segítségével a gombok és szegélyek gyorsan

körbevasalhatók

Gőzölős orr: A nehezen elérhető helyek sem

jelentenek problémát

Egyszerűbb vasalás

Könnyű használat: A gőzbeállítások egy

gombbal is könnyedén módosíthatók.

Gyors és hatékony vasalás

Folyamatos gőzkibocsátás: akár 120 g/perc

gőzölés a gyűrődések gyors eltüntetése

érdekében

Gőznyomás: Akár 5 bár gőznyomás a gyors

vasaláshoz

Gőzlövet: max. 200 g/perc
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