
 

Gőzállomás

PerfectCare Elite

 
Max. 6,7 bar nyomás

Akár 470 g-os gőzlövet

1,8 literes víztartály-kapacitás

Levehető víztartály

 

GC9630/20

A legerősebb gőz a leggyorsabb vasalásért*
rendkívül könnyű vasalóval

A PerfectCare Elite a Philips legjobb és leghatékonyabb gőzállomás vasalófeje. Az OptimalTEMP

technológiának köszönhetően farmeranyagtól kezdve selyemig bármit vasalhat anélkül, hogy állítania kellene a

hőmérsékleten. Garantáltan nem égeti ki a vasalható ruhaanyagokat.

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

Erőteljes gőzölés a gyűrődések tökéletes eltávolításáért

Egyszerű és hatékony vízkőmentesítő rendszer

A Philips legjobban sikló és leginkább karcálló vasalótalpa

Energiatakarékos ECO üzemmód

A gondtalan vasalás világa

Könnyű és kényelmesen kezelhető

Nagyméretű, levehető víztartály az egyszerű újratöltéshez

Biztonságos hordzár

Automatikus kikapcsolás a biztonság és az energiatakarékosság jegyében
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Fénypontok

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.

Energiatakarékos

Az ECO üzemmód használatával energiát

takaríthat meg a vasalási eredmény romlása

nélkül. Az ECO üzemmód csökkentett

gőzmennyiséget használ, de még így is pont

eleget minden ruhája kivasalásához.

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 rögzítés

A gőzállomás vasalófejnek része egy

biztonságos hordzár, amely biztonságosan

rögzíti a vasalót az alapkészülékhez, a

kicsúszás vagy a forró vasalótalp

megérintésének veszélye nélkül. Biztosítja a

biztonságos és egyszerű mozgatást a

tárolóhelytől és vissza.

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.

Biztonsági automatikus kikapcsolás

A biztonsági automatikus kikapcsolás funkció

automatikusan kikapcsolja a gőzállomás

vasalófejet, ha azt néhány percig nem

használja. Ez energiát takarít meg, és

egyedülálló nyugalmat biztosít.

T-ionicGlide vasalótalp

A T-ionic Glide a Philips legkiválóbb

vasalótalpa, amely könnyed siklást biztosít az

egyszerűbb és gyorsabb vasalásért. A

rozsdamentes acélból készült talp keményebb

és tartósabb az alumíniumnál, a beépített

titán-oxid réteg pedig ellenállóvá teszi a

karcokkal szemben. Emellett az aprólékosan

megtervezett forma és nyílások még jobb

hőeloszlást biztosítanak a gyűrődések

gyorsabb eltávolítása érdekében.

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.
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Műszaki adatok

Egyszerű használat

Levehető víztartály

Nagyméretű töltőnyílás

Felmelegedési idő: 2 perc

Vezetékhossz: 1,7 m

Alacsony vízszintre figyelmeztető jelzés

Hálózati kábel hossza: 1,8 m

Precíziós gőzölős vasalóorr

Használatra kész: Jelzőfény, Hangjelzés

Töltse újra a használat közben bármikor

Minden vasalható anyaghoz biztonságosan

használható: Még az olyan kényes anyagokon

is, mint a selyem

Biztonsági automatikus kikapcsolás

Vasalótalp siklási teljesítménye: 5 csillag

Vasalótalp neve: T-ionicGlide

A vasalótalp karcállósága: 5 csillag

Csapvízzel is használható

Víztartály űrtartalma: 1800 ml

Gyors gyűrődéseltávolítás

Folyamatos gőzkibocsátás: akár 135 g/perc

Energiaellátás: Max. 2400 W

Nyomás: Max. 6,7 bar

Használatra kész: 2 perc

Gőzlövet: akár 470 g

Igény szerinti gőzölés

Változtatható gőzölési szintek

Függőleges gőzölés

Feszültség: 220–240 V

Zöld hatékonyság

Energiatakarékos üzemmód

Termékcsomagolás: 100%-ban

újrahasznosítható

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Garancia

2 éves, világszerte érvényes garancia

Vízkőmentesítés

Vízkőmentesítés és tisztítás: Easy De-calc

Plus

Vízkőmentesítési figyelmeztető: Fény, Igen

Méret és súly

Méret csomagolással együtt (Szé x Ma x

Hossz): 31 x 35 x 51 cm

Termék méretei (Szé x Ma x Hossz): 23,3 x

28,5 x 45,3 cm

Vasaló súlya: 0,8 kg

Vasaló + talp súlya: 5,1 kg

Tárhely

Hordzár: A szállítás és biztonság érdekében

Vezetéktárolás: Kábeltároló rekesz, Tépőzáras

rögzítés

Vezetéktárolás: Vezetéktároló rész

Technológia

Cyclone gőzkamra

Minden vasalható ruhaanyaghoz

Kiégés nélkül

Nem szükséges külön beállítani a

hőmérsékletet

OptimalTEMP technológia

Intelligens vezérlőprocesszor

* A vasaló súlya és gőzkibocsátása (IEC60311 szabvány)

szemben a 10 legkeresettebb gőzállomással, vizsgálva

2014 decemberében
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