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Új életet lehel ruháiba
Vasaló, gőzölő és ruhafrissítő kombinációja

A Philips ruhanemű ápolási megoldása a vasaló, gőzölő és frissítő funkciókat ötvözi egy innovatív

vasalódeszkával. Ennek segítségével valóban legjobb formájukban pompázhat az Ön és családja összes ruhája,

ráadásul pénzt is megtakaríthat!

A vasalás igazi élménye

Nagynyomású gőzölős vasaló

Fűtött vasalódeszka, tűzálló bevonattal

Fúvás funkció - és egyenletesen sima a vasalni való

Szívás funkció megakadályozza a gyűrődések bevasalását az anyagba

Gyűrődésmentes ingek gyorsan és könnyedén

A vasalódeszka egyik vége ingek vasalására van kialakítva

Kényes ruháit is tökéletes állapotban tartja

Nagynyomású gőzölő és függőleges vasalódeszka

Felfrissíti a zakókat és pulóvereket; kevesebb vegytisztítás

Automatikus frissítés üzemmód a ruhadarabok felfrissítére

Kényelmes vízkőeltávolítás

Automatikusan eltávolítja a vízkövet a rendszerből
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Fénypontok Műszaki adatok

Nagynyomású gőzölős vasaló

A nagynyomású gőzölős vasaló garantálja,

hogy a gőz mélyen behatol a ruhaszálak közé

a gyűrődések optimális és gyors eltávolítása

érdekében.

Fűtött vasalódeszka, tűzálló bevonattal

A nagyméretű, fűtött felületű vasalódeszka

könnyebb és kényelmesebb vasalást tesz

lehetővé. A NeverBurn bevonat hőálló, tehát

ráhelyezheti a vasalótalpat, mégsem kell attól

tartania, hogy a bevonat lángra lobban vagy

megperzselődik. Emellett könyökét is kíméli,

hiszen nem szükséges minden alkalommal

függőleges helyzetbe állítania a vasalót.

Ing formájú vasalódeszka

A vasalódeszka egyik vége kifejezetten ingek

gyors és egyszerű vasalására lett kialakítva.

Nagynyomású gőzölő

A nagynyomású gőzölő és függőleges

vasalódeszka segítségével a kényes ruhákból

is úgy távolíthatja el a foltokat, hogy azok ne

sérüljenek meg.

Ruhafrissítő

A vasalódeszkából áramló fűtött levegő

felfrissíti a ruhákat, és kevesebbszer lesz

szükség vegytisztítást alkalmazni rajtuk.

Auto Calc Clean funkció

Az Auto Calc Clean funkció automatikusan

eltávolítja a vasalórendszerből a vízkövet.

Amikor eljön a tisztítás ideje, automatikusan

beindul a kétperces vízkőmentesítő program.

Önnek mindössze ki kell üríteni az eltávolítható

öblítőtartályt. Alkalmazásával rendszere olyan

tiszta és hatékony marad, mint új korában.

Kényelmes vasalás

Még több kényelem: Magasságállítási

segédlet, Vasalás álló vagy ülő helyzetben

Vízkőmentesítő rendszer: Auto Calc Clean

funkció

Biztonságos használat: A vasaló

automatikusan kikapcsol, ha felügyelet nélkül

hagyja.

Csapvízzel is használható: Van

Víztartály űrtartalma: 2500

Gyűrődésmentesítés

Folyamatos gőzkibocsátás: Van

Nagynyomású gőz: akár 4,2 bar

a nehezen elérhető helyekhez is: Hegyes

vasalóorr

Egyszerű használat

Vezérlés: Fúvási beállítás, Páralecsapódás-

kezelés, Víztartály öblítésére figyelmeztető

jelzés, Szívási beállítás, Hőmérséklet

üzemkész jelzőfény, Üres víztartályt jelző fény

Egyszerű beállítás és tárolás: Automatikus

vezetékcsévélő, Tárolórekeszek, Fogantyú és

kerekek

Ergonómia: Könnyű vasaló és gőzölő

a nehezen elérhető helyekhez is: Gőzölős orr

Biztonságos használat: Biztonsági

kikapcsolás

Víztartály: Crystal Clear, Levehető

Szerviz

2 év garancia: Van

Műszaki adatok

Frekvencia: 50-60

Tápkapcsoló: 2400

Feszültség: 220 - 240

Tömeg és méretek

Termék tömege: 20
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