
Gőzölős vasaló

Azur

 
40 g/perces gőzölés;150 g-os
gőzlövet

SteamGlide Plus vasalótalp

2400 W

 
GC4410/22

Teljesítmény és precizitás
Nagy teljesítményű gőz és könnyeden sikló vasaló

Az egyszerűbb és simább vasaláshoz a tökéletes siklás és az erőteljes gőzölés

kombinációja szükséges. Ez a SteamGlide talppal ellátott Philips GC4410/22

gőzölős vasaló mindkettőből a legjobbat kínálja!

Minden textílián könnyedén siklik

SteamGlide, a Philips prémium vasalótalp

Kényelmes vasalás

A 2400 wattos teljesítménnyel erős és folyamatos a gőzkibocsátás

150 g teljesítményű gőzlövet a makacs gyűrődések könnyed eltávolításához

Optimális kábelhossz a maximális mozgástér érdekében

Nehezen hozzáférhető helyekhez is

A gőzölős orr a nehezen elérhető szögletekbe is eljuttatja a gőzt

Biztonságos vasalás

A cseppzáró rendszerrel vasaláskor nem képződnek cseppfoltok a textílián

Hosszabb élettartam

A kettős hatású vízkőmentesítő rendszer megakadályozza a vízkő lerakódását



Gőzölős vasaló GC4410/22

Fénypontok

SteamGlide vasalótalp

A SteamGlide a legjobb Philips vasalótalp

gőzölős vasalókhoz. Kiváló karcálló anyagának

köszönhetően remekül siklik és egyszerűen

tisztítható.

2400 wattos

A 2400 wattos teljesítménnyel erős és

folyamatos a gőzkibocsátás.

Akár 150 grammos gőzlövet

A vasaló 150 g-os gőzlövetével a

legmakacsabb gyűrődések is egyszerűen

eltüntethetők.

Optimális kábelhossz

A 2,5 m hosszú kábellel könnyedén elérheti a

vasalódeszka minden szegletét, sőt, ezeknél is

távolabb nyúlhat!

Gőzölős orr

Az egyedülálló gőzölős orrnak és a speciálisan

meghosszabbított gőzréseknek köszönhetően a

Philips vasalóval a nehezen elérhető részeket

is könnyedén kivasalhatja; így elégedett lehet

az eredménnyel.

Cseppzáró rendszer

A Philips gőzölős vasaló cseppzáró

rendszerének segítségével alacsony

hőmérsékleten vasalhat kényes textíliákat,

anélkül, hogy aggódnia kellene a vízcsepegés

okozta foltképződés miatt.

Kettős hatású vízkőmentesítő rendszer

A Philips gőzölős vasaló kettős hatású

vízkőmentesítő rendszere vízkőmentesítő

tablettákkal és egy egyszerű használatú

vízkőmentesítő funkcióval akadályozza meg a

vízkő lerakódását.

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.

 



Gőzölős vasaló GC4410/22

Műszaki adatok

Gyűrődések gyors és hatékony eltüntetése

Vasalótalp: SteamGlide

Folyamatos gőzkibocsátás: 40 g/perc

Gőzlövet: 150 g

Függőleges gőzölés

Változtatható gőzbeállítás

Vízpermet

Gőzölős orr

Energiaellátás: 2400 W

Egyszerű használat

Víztartály űrtartalma: 350 ml

Víztartály feltöltése és leeresztése:

Nagyméretű töltőnyílás

Cseppzáró rendszer

Vezetéktárolás: Kábelcsipesz

Szabadságot nyújtó vezetékkezelés

(forgatható): 360 fokos szabadságot nyújtó

vezetékkezelés

Hálózati kábel hossza: 2,5 m

Vízkő kezelése

Csapvízzel is használható

Vízkőmentesítés: Kettős hatású

vízkőmentesítés

Műszaki adatok

Vasaló súlya: 1,55 kg

Termék méretei: 30,3 x 12 x 15,2 cm

Feszültség: 220–240 V
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