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Annab teie rõivastele uue väljanägemise
Integreeritud triikraud, auruti ja värskendaja

Philipsi rõivahoolduslahendus on ainulaadne kombinatsioon triikrauast, aurutist ja värskendajast koos

uuendusliku triikimislauaga. See aitab hoida teie ja teie perekonna riided kaunina ning säästab teie aega ja raha!

Parim triikimiskogemus

Kõrgsurve aurutriikraud

Triikimislaud (NeverBurn-kate, kuumut.)

Puhumisseade aitab ära hoida pressimisjälgi

Imemisseade hoiab kangast paigal, nii et ei teki soovimatuid kortse

Kortsudeta särgid kiiresti ja ilma vaevata

Ainulaadne triikimislaud, mille üks ots on mõeldud just särkide jaoks

Hoiab teie õrnad rõivaesemed täiuslikus korras

Kõrgsurve auruti ja vertikaalne triikimislaud

Värskendab jakid ja sviitrid; vähem kuivpuhastust

Automaatne värskendusrežiim puhub teie rõivaste õhutamiseks tuult

Probleemivaba katlakivi eemaldamine

Eemaldab katlakivi automaatselt süsteemist
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Esiletõstetud tooted Spetsifikatsioon

Kõrgsurve aurutriikraud

Kõrgsurve aurutriikraud tagab, et aur tungib

sügavale rõiva sisse optimaalseks ja kiireks

kortsude eemaldamiseks.

Triikimislaud (NeverBurn-kate, kuumut.)

Suur soojendusega triikimislaud võimaldab

lihtsamalt ja kiiremini triikida. NeverBurn'i

(põletuskindel) lauakate on kuumakindel,

seega saate te jätta kuuma triikraua talla

kattele, ilma et see ära põleks või kärssama

läheks. Samuti kõrvaldab see

ebamugavustunde, mis tekib triikraua tallale

asetamisel pidevast randme painutamisest.

Särkidele kujundatud triikimislaud

Triikimislaua üks ots on disainitud spetsiaalselt

särkide kiireks ja hõlpsaks triikimiseks.

Kõrgsurve auruti

Tänu võimsale aurutile ja vertikaalsele

triikimislauale saate te eemaldada kortsud

õrnadelt kangastelt neid kahjustamata.

Värskendaja

Triikimislauast tulev kuum õhk värskendab teie

rõivaid ja vähendab vajadust nende

kuivpuhastuse järele.

Automaatne Calc-Clean funktsioon

Automaatne Calc-Clean funktsioon puhastab

triikimissüsteemi automaatselt katlakivist. 2-

minutine katlakivi eemaldamise tsükkel

aktiveeritakse automaatselt, kui on kätte

jõudnud süsteemi puhastamise aeg. Selleks

peate tühjendama eemaldatava loputuspaagi.

Nii hoiate süsteemi uuena ja tõhusana – nagu

ostupäeval.

Mugavaks triikimiseks

Lisamugavus: Toestatud kõrguse

reguleerimine, Triikimine seistes või istudes

Katlakivi eemaldamine: Automaatne Calc-

Clean funktsioon

Ohutu kasutada: Automaatne ohutuslüliti

järelevalveta jäänud triikraua väljalülitamiseks

Võib kasutada kraanivett

Veepaagi mahtuvus: 2500 ml

Kortsude eemaldamine

Pidev auruvoog

Suruaur: Kuni 4,5 bar

Triigib keerulistest kohtadest: Terav ots

Lihtne kasutada

Kontroll: Puhumisseade,

Kondensatsioonijuhtimine, Loputuspaagi

tühjendamise näidik, Imemisseade,

Temperatuurivalmiduse märgutuli, „Veepaak

tühi” märgutuli

Hõlpsalt töökorda seatav ja hoiustatav:

Automaatne juhtmekerija, Hõlpsad

hoiustuspesad, Käepide ja rattad

Ergonoomika: Kerge triikraud ja auruti

Triigib keerulistest kohtadest: Auruotsak

Ohutu kasutada: Ohutu väljalülitus

Veepaak: Kristalselt selge, Eemaldatav

Hooldus

2-aastane garantii

Tehnilised andmed

Sagedus: 50–60

Võimsus: 2400

Pinge: 220–240

Kaal ja mõõtmed

Toote kaal: 20
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