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Max. 6,5 bar szivattyúnyomás

Akár 420 g-os gőzlövet

1,8 literes víztartály-kapacitás

kivehető víztartállyal

 

GC8735/80

Szupergyors vasalás
erőteljes, folyamatos gőzkibocsátással

A Philips PerfectCare Performer gőzállomás vasalófej egy valóban egyszerű,

erőteljes és égésektől mentes élményt biztosít. Az erőteljes és folyamatos gőz

mélyen és folyamatosan hatol be a szálak közé, ezáltal könnyedén eltávolítja a

gyűrődéseket.

Hőmérséklet-beállítás nem szükséges, nem égeti ki a ruhát

Vasalás a farmeroktól a selyemig a hőmérséklet-beállítás változtatása nélkül

A forró vasalótalp biztonságosan a vasalódeszkán hagyható

Gyors vasalás folyamatos, erőteljes gőzkibocsátással

Beépített, egyszerű tisztítórendszer a hosszan tartó teljesítmény érdekében

A Philips legjobban sikló vasalótalpa megnövelt karcállósággal

Energiatakarékos ECO üzemmód

Erőteljes gőzölés a gyűrődések tökéletes eltávolításáért

Fokozott kényelem

Könnyű gőzállomás az egyszerűbb kezelés érdekében

Nagyméretű, levehető víztartály az egyszerű újratöltéshez

Biztonságos hordzár

Automatikus kikapcsolás a biztonság és az energiatakarékosság jegyében

Hatékony vasalás minimális zajszint mellett

Ergonomikus formájú, kényelmes SoftGrip fogantyú
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Fénypontok

Rendkívül erős gőz

Hihetetlenül gyors vasalási élményben lehet

része ezzel a forradalmian új technológiával Az

erőteljes és folyamatos gőzkibocsátás elbánik

még a durva gyűrődésekkel is, és a vastagabb

darabokat is egyszerűen és gyorsan kisimítja.

Ráadásul szükség esetén rendelkezésre áll az

extra gőzlövet is, ami tökéletes a függőleges

gőzöléshez vagy a makacs gyűrődésekhez.

1,8 literes kivehető víztartály

Az eltávolítható víztartály lehetővé teszi, hogy

bármikor, egyszerűen újratöltse azt a készülék

leállítása nélkül. A nagyméretű töltőnyílásnak

köszönhetően a víztartály egyszerűen

feltölthető akár a vízcsap alatt is. 1,8 literes

kapacitásának hála akár 2 órán át

folyamatosan használhatja a vasalót a tartály

újratöltése nélkül.

OptimalTEMP technológia

Az OptimalTEMP technológiával soha többé

nem kell időt vesztegetnie a hőmérséklet-

beállítások módosításával, nem kell várnia a

hőmérséklet igazodására, vagy előzetesen

kiválogatnia a ruhákat. A farmeranyagtól

kezdve selyemig bármit vasalhat, garantáltan

elkerülhető a ruhák kiégetése, a hőmérséklet

és a folyamatos erőteljes gőzölés tökéletes

kombinációjának köszönhetően.

Biztonságos megtámasztás

Az innovatív OptimalTEMP technológiának

köszönhetően a vasalható anyagok kiégetése

garantáltan elkerülhető. A vasalás közben

nyújtott biztonságérzet mellett ez azt is jelenti,

hogy nyugodtan a pamut vasalódeszka-

huzaton hagyhatja a forró vasalótalpat, anélkül

hogy kárt tenne benne. Ez segít

tehermentesíteni a csuklóját, hiszen nem kell

olyan gyakran felemelni és visszatenni a

vasalót az alapegységre.

Könnyű gőzállomás

A forradalmi ProVelocity technológiának hála a

hagyományos modelleknél sokkal könnyebb,

nagy teljesítményű gőzállomás vasalófejet

alkottunk. Ami így stabilabban elhelyezhető a

vasalódeszkán és könnyebben hordozható.

Ergonomikus, kényelmes fogantyú

Az ergonomikus kialakítású SoftGrip fogantyú

biztosítja a gőzállomás még kényelmesebb

használatát. A fogantyú felső részének

rendkívül puha bevonatát különleges mintázat

teszi még jobb fogásúvá. Ezek a jellemzők

kellemesebbé teszik a vasaló kézben tartását a

vasalás teljes időtartama alatt.

Smart Calc Clean

A rendszeres vízkőmentesítés óvja a vasalóját

és segít fenntartani a gőzölési teljesítményt. A

Smart Calc-Clean rendszer egy beépített

vízkőmentesítő és tisztító funkció, gőzállomás

vasalófeje élettartamának

meghosszabbításához. A vasaló hang- és

fényjelzéssel figyelmeztet a szükségessé váló

tisztítási és vízkőmentesítési feladatra.

Egyszerűen helyezze vasalóját a Smart Calc-

Clean tartályra, és indítsa el a folyamatot.

Körülbelül 2 percet vesz igénybe, amíg a

rendszer begyűjti a piszkos vizet és a vízkövet;

a gőzállomás egy sípszóval jelzi, amikor

elkészül, és újra használta kész.

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.



Gőzállomás vasalófej GC8735/80

Műszaki adatok

Technológia

Minden vasalható ruhaanyaghoz

Kiégés nélkül

OptimalTEMP technológia

ProVelocity gőzgép

Intelligens vezérlőprocesszor

Halk szivattyú

Gyors gyűrődéseltávolítás

Folyamatos gőzkibocsátás: Max. 120 g/perc

Energiaellátás: 2600 W

Nyomás: Max. 6,5 bar nyomású szivattyú

Használatra kész: 2 perc

Gőzlövet: Max. 420 g

Igény szerinti gőzölés

Változtatható gőzölési szintek

Függőleges gőzölés

Egyszerű használat

Minden vasalható anyaghoz biztonságosan

használható: Még az olyan kényes anyagokon

is, mint a selyem

Vasalótalp siklási teljesítménye: 5 csillag

Vasalótalp neve: SteamGlide Plus

Levehető víztartály

Vezetékhossz: 1,6 m

Hálózati kábel hossza: 1,8 m

Precíziós gőzölős vasalóorr

Használatra kész: Jelzőfény, Hangjelzés

Töltse újra a használat közben bármikor

Biztonsági automatikus kikapcsolás

Puha markolat

A vasalótalp karcállósága: 4 csillag

Vízkőmentesítés

Vízkőmentesítés és tisztítás: Smart Calc Clean

Vízkőmentesítési figyelmeztető: Fény, Hang,

Igen

Tárhely

Hordzár: A szállítás és biztonság érdekében

Vezetéktárolás: Tépőzáras rögzítés, Igen

Vezetéktárolás: Vezetéktároló rész

Méret és súly

Termék méretei (Szé x Ma x Hossz): 22 x 24 x

37 cm

Vasaló súlya: 1,22 kg

Vasaló + talp súlya: 3,2 kg

Méret csomagolással együtt (Szé x Ma x

Hossz): 24,6 x 33,5 x 44,9 cm

Garancia

2 éves, világszerte érvényes garancia

Zöld hatékonyság

Energiatakarékos üzemmód

Termékcsomagolás: 100%-ban

újrahasznosítható

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír
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