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Gyorsabb használat az elejétől a végéig
Rendkívül gyorsan feltölthető és leereszthető víztartály

Az élet sokkal többet tartogat, mint a mindennapi házimunka, így érthető, ha minél

gyorsabban le szeretné tudni. A hegyes vasalóorr, az egyszerű használatot

lehetővé tevő vízbetöltő és -leeresztő nyílás, a könnyedén sikló vasalótalp

segítségével a gyors vasalás valóban megoldható ezzel a minőségi vasalóval.

Gyorsabb üzembe helyezés és tárolás

A víztartály könnyen és rendkívül gyorsan feltölthető

A víztartály könnyen és rendkívül gyorsan kiüríthető

Egyszerűen eltávolítja a gyűrődéseket

A finom vízpermet egyenletesen nedvesíti az anyagot

Akár 13 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

Minden textílián könnyedén siklik

Az alumínium vasalótalp bármilyen textílián könnyedén siklik



Gőzölős vasaló GC1905/01

Fénypontok Műszaki adatok

Könnyű és rendkívül gyors feltöltés

A víztartály a nagyméretű töltőnyílásnak és a

Philips vasaló oldalsó nyitóajtóknak

köszönhetően könnyen és rendkívül gyorsan

feltölthető.

Könnyű és rendkívül gyors kiürítés

A víztartály a nagyméretű leürítőnyílásnak és

az oldalsó nyitóajtóknak köszönhetően

könnyen és rendkívül gyorsan kiüríthető.

Vízpermet

A vízpermet funkcióval finom vízpermet

keletkezik, mely egyenletesen nedvesíti be a

textíliát, egyszerűbbé téve a gyűrődések

kivasalását.

Folyamatos gőzkibocsátás

Akár 13 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

Alumínium vasalótalp

A tartós alumínium vasalótalp könnyedén siklik

bármely textílián, karcmentes és egyszerűen

tisztítható.

 

Gyűrődések gyors és hatékony eltüntetése

Vasalótalp: Alumínium

Folyamatos gőzkibocsátás

Folyamatos gőzkibocsátás: 13 g/perc

Változtatható gőzbeállítás

Gőzölős orr

Tápellátás: 1400 W

Vízpermet

Egyszerű használat

Víztartály űrtartalma: 180 ml

Víztartály töltése és leeresztése: Oldalsó

nyitóajtó, Nagyméretű töltőnyílás

Hálózati kábel hossza: 1,8 m

Szabadságot nyújtó vezetékkezelés

(forgatható): 180 fokos szabadságot nyújtó

vezetékkezelés

Vízkő kezelése

Csapvízzel is használható

Vízkőmentesítés: Öntisztító

Műszaki adatok

Vasaló súlya: 1,06 kg

Termék méretei: 26,1 x 11,5 x 13,6 cm cm

Feszültség: 220 V
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