
 

Gőzállomás

PerfectCare Elite
Plus

 
Akár 520 g-os gőzlövet

1,8 literes kivehető víztartály

Optimális hőmérséklet
technológia

Intelligens automatikus gőz

 

GC9660/30
A leggyorsabb és leghatékonyabb vasaló*, most

még okosabb

Intelligens automatikus gőzzel

A PerfectCare Elite Plus a világ leghatékonyabb és leggyorsabb gőzállomása,

amely rendkívül könnyű vasalóval és intelligens automatikus gőzzel rendelkezik a

tökéletes kényelemért. Hőmérséklet-beállítás nem szükséges, és garantáltan nem

égeti ki a ruhát.

Hőmérséklet-beállítás nem szükséges, nem égeti ki a ruhát

OptimalTEMP technológia, nem szükséges külön beállítani a hőmérsékletet

Garantáltan nem égeti ki az anyagot

Gyors vasalás folyamatos, erőteljes gőzkibocsátással

Erőteljes gőzölés a gyűrődések tökéletes eltávolításáért

Intelligens automatikus gőz a gyorsabb, egyszerű vasaláshoz

Egyszerű és hatékony vízkőmentesítő rendszer a tartós teljesítmény érdekében

T-ionicGlide vasalótalp, páratlan siklás és tartósság

Energiatakarékos ECO üzemmód

A gondtalan vasalás világa

Könnyű és kényelmesen kezelhető vasaló

Hordzár a biztonságos és egyszerű szállíthatóságért

A vasaló automatikusan kikapcsol, ha felügyelet nélkül hagyja

Nagyméretű, levehető víztartály az egyszerű újratöltéshez
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Fénypontok

Nem szükséges külön beállítani a

hőmérsékletet

A farmeranyagtól kezdve a selyemig bármit

vasalhat a hőmérséklet beállítása nélkül. Az

OptimalTEMP funkciónak köszönhetően nincs

szükség a tárcsa tekerésére vagy beállításra.

Így ezentúl nem kell előre szétválogatni a

vasalnivalót, vagy várni a vasaló

felmelegedésére vagy lehűlésére. Bármikor

készen áll bármilyen textília vasalására.

Garantáltan nem égeti ki az anyagot

Az OptimalTEMP technológiának

köszönhetően garantálhatjuk, hogy ez a vasaló

soha nem éget ki semmilyen vasalható

anyagot. Akár ott hagyatja vasalótalppal lefelé

a ruhákon vagy a vasalódeszkán. Nem égeti ki,

nem fényesíti ki a ruhákat. Ez garantált.

Rendkívül erős gőz

Az erőteljes, folyamatos gőzkibocsátás még a

legvastagabb szövettel is könnyedén

megbirkózik. Nézze, ahogy a makacs

gyűrődések eltűnnek egy extra gőzlövet alatt,

pont ahol szüksége van rá. Ez az extra gőz

használható függőleges gőzölésre is, hogy

felfrissítse a ruhákat vagy a függönyöket.

Intelligens automatikus gőz

A DynamiQ intelligens érzékelő pontosan

tudja, hogy mikor és hogyan mozog a vasaló,

így nagy teljesítményű gőzt biztosít, amikor

arra a legnagyobb szükség van – az

egyszerűbb vasalás és gyorsabb eredmények

érdekében.

könnyű vasaló

A vasaló meglepően könnyű és kényelmes

fogású, könnyen siklik és csökkenti a csuklóra

kifejtett terhelést. A minimális tömegének

köszönhetően könnyű és hatékony vele a

függönyök és felakasztott ruhák függőleges

gőzölése is.

T-ionicGlide vasalótalp

A T-ionicGlide a legjobb vasalótalpunk a

kiváló siklási teljesítmény és a maximális

karcállás révén. A rozsdamentes acélból

készült alapja kétszer olyan kemény, mint a

normál alumínium alap, és a

szabadalmaztatott 6 rétegű, továbbfejlesztett

titánréteget tartalmazó bevonatunk könnyedén

siklik, így a leggyorsabb eredményt biztosítva.

Easy De-Calc Plus

A rendszeres vízkőmentesítés óvja a vasalót,

megnöveli az élettartamát és a legjobb

gőzteljesítményt biztosítja. Az exkluzív Easy

De-Calc Plus rendszerünk folyamatosan gyűjti

a vízkövet, és egy jelzőfénnyel és

hangjelzéssel figyelmezteti, amikor ki kell

üríteni a tartályt. Egyszerűen csak távolítsa el a

dugót, és hagyja kifolyni a vizet és a

vízkődarabokat.

biztonságos és egyszerű automatikus

kikapcsolás

Az automatikus kikapcsolás funkció

automatikusan kikapcsolja a gőzállomás

vasalófejet, ha azt néhány percig nem

használja. Ez energiát takarít meg, és

egyedülálló nyugalmat biztosít.

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

Technológia

Auto gőzérzékelő

Cyclone gőzkamra

Minden vasalható ruhaanyaghoz

Kiégés nélkül

Nem szükséges külön beállítani a

hőmérsékletet

OptimalTEMP technológia

Intelligens vezérlőprocesszor

DynamiQ

Gyors gyűrődéseltávolítás

Folyamatos gőzkibocsátás: Max. 155 g/perc

Energiaellátás: Max. 2700 W

Nyomás: Max. 7,5 bar

Használatra kész: 2 perc

Gőzlövet: Max. 520 g

Igény szerinti gőzölés

Függőleges gőzölés

Feszültség: 220–240 V

Egyszerű használat

Minden vasalható anyaghoz biztonságosan

használható: Még az olyan kényes anyagokon

is, mint a selyem

Vasalótalp siklási teljesítménye: 5 csillag

Vasalótalp neve: T-ionicGlide

Víztartály űrtartalma: 1800 ml

Levehető víztartály

Vezetékhossz: 1,7 m

Alacsony vízszintre figyelmeztető jelzés

Hálózati kábel hossza: 1,8 m

Precíziós gőzölős vasalóorr

Használatra kész: Hangjelzés

Töltse újra a használat közben bármikor

Biztonsági automatikus kikapcsolás

A vasalótalp karcállósága: 5 csillag

Csapvízzel is használható

Vízkőmentesítés

Vízkőmentesítés és tisztítás: Easy De-calc

Plus

Vízkőmentesítési figyelmeztető: Fény

Tárhely

Hordzár: A szállítás és biztonság érdekében

Vezetéktárolás: Vezetéktároló rész

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

Teljes súly csomagolással együtt: 7,3 kg

Vasaló súlya: 0,8 kg

Vasaló + talp súlya: 5,1 kg

Garancia

2 éves, világszerte érvényes garancia

Zöld hatékonyság

Energiatakarékos üzemmód

Energiatakarékos*: 50 %

Termékcsomagolás: 100%-ban

újrahasznosítható

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

* *A vasaló gőzkibocsátása (IEC60311 szabvány) a 10

legkeresettebb gőzállomással szemben, 2017

áprilisában tesztelve.
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