
Gőzölős vasaló

GC3390

Kiváló eredmény, minimális erőfeszítés.
Háromszor könnyebb

Ez a Philips gőzölős vasaló nemcsak tökéletes kényelmet biztosít a nagy vízbetöltő nyílásnak, az extra hosszú

vezetéknek és a vízszintjelzőnek köszönhetően; az új SteamGlide vasalótalppal könnyebb és egyszerűbb a

vasalás!

Kényelmes vasalás

Az extra méretű, 300 ml-es víztartállyal ritkábban kell utántölteni

Extra hosszú, 3 méteres kábel a maximális mozgástér érdekében

Extra tiszta vízszint-jelző, a jól látható vízszint érdekében

Minden textílián könnyedén siklik

SteamGlide vasalótalp a hatékony gőzölésért és a könnyed siklásért

Hosszabb élettartam

A kettős hatású vízkőmentesítő rendszer megakadályozza a vízkő lerakódását

Biztonságos vasalás

A cseppzáró rendszerrel vasaláskor nem képződnek cseppfoltok a textílián



Gőzölős vasaló GC3390/02

Fénypontok Műszaki adatok

Extra méretű, 300 ml-es víztartály

Ritkább utántöltés

Extra hosszú, 3 m-es kábel

Az extra hosszú, 3 m-es kábellel könnyedén

elérheti a vasalódeszka minden szegletét, sőt

még a távolabbi tárgyakat is.

Jól látható vízszint

Az EasyCare extra átlátszó vízszint-jelző

segítségével a vízszint tökéletesen nyomon

követhető, így egy pillantással felmérheti,

szükség van-e utántöltésre.

SteamGlide vasalótalp

A különleges kialakítású vasalótalp apró

nyílásai segítségével könnyedén siklik minden

textílián, a nagy nyílások pedig hatékonyan

távolítják el a gyűrődéseket

 

Háromszor könnyebb

Átlátszó vízszintjelző

Extra nagy vízbetöltő nyílás

Extra hosszú vezeték: 3 m

Kényelmes vasalás

360 fokban elforduló gömbcsukló: Maximális

kényelmet biztosít vasalás közben

Cseppzáró: Vasaláskor nem jelennek meg

cseppfoltok a textílián

Beépített vezetékfelcsévélő a könnyű tárolás

érdekében

Egyszerűen eltávolítja a gyűrődéseket

Erős, folyamatos gőzkibocsátás a gyűrődések

hatékonyabb eltávolításához: 35

g/min g/perc

Finom vízpermet: A finom vízpermet

egyenletesen nedvesíti az anyagot

Hegyes vasalóorr: A nehezen kezelhető

részek vasalásához

Gőzlövet funkció a legmakacsabb gyűrődések

eltávolításához: 100 g/perc

Gőzölős orr: A nehezen elérhető részek

vasalásához

Függőleges gőz: Felfüggesztett textíliákhoz

Gyors és hatékony vasalás

Gyors felmelegedést és folyamatos

gőzkibocsátást biztosító teljesítmény:

2300 W

Hosszabb élettartam

Kettős hatású vízkőmentesítő rendszer:

Megelőzi és eltávolítja a vízkőlerakódásokat

Könnyedén siklik

SteamGlide vasalótalp

Műszaki adatok

Méretek: 328 x 129 x 163 cm

Frekvencia: 50-60 Hz

Tápkapcsoló: 2300 W

Feszültség: 220-240 V

Víztartály űrtartalma: 300 ml

Tömeg: 1,64 kg
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