
Gőzállomás

SpeedCare
 

Max. 4,3 bar szivattyúnyomás

Hordzár

1,2 literes rögzített víztartály

 
GC6621

Gyorsabb vasalás 2-szer több gőzzel**

A Philips SpeedCare gőzállomása több gőzt biztosít, mint a gőzölős vasalók, így segít felgyorsítani a vasalást. A

Philips SpeedCare gőzállomással csökkentheti a vasalási időt, így több időt fordíthat a családjára.

Gyors és hatékony vasalás

Max. 4,3 bar szivattyúnyomás

Csapvízbarát, vasalás közben bármikor újratölthető

2 perc alatt készen áll a használatra korlátlan utántöltéssel

Hármas precíziós vasalóorr az optimális irányítás és láthatóság érdekében

Kerámia vasalótalp a jobb siklási teljesítményért

Intelligens vízkőmentesítő rendszer, hang- és fényjelzést adó vízkőmentesítés-emlékeztetővel

1,2 literes víztartály, mely a vasalás során bármikor újratölthető

Kis méret és kis súly az egyszerűbb tárolás érdekében



Gőzállomás GC6621/20

Fénypontok

Gőzölésre kész 2 perc alatt

A gőz 2 perc alatt készen áll a használatra, és

vasalás közben bármikor újratölthető.

1,2 literes víztartály

A SpeedCare gőzállomás 1,2 liter víztartály-

kapacitással rendelkezik, amelynek

köszönhetően a vasaló 1 órán át használható,

így csökkenti az újratöltés gyakoriságát a nagy

mennyiségű ruhanemű vasalásakor. A

technológia lehetővé teszi a víztartály vasalás

közbeni feltöltését is, így nem kell lehűteni a

készüléket, és 2 órát várni, amíg újra

felmelegszik.

Hármas precíziós vasalóorr

Ennél a Philips vasalónál az orrkialakítása

precizitása 3-féleképpen nyilvánul meg:

hegyes vasalóorr, a gombok körülvasalását

segítő mélyedés és az orr keskeny kialakítása.

A hármas precíziós vasalóorr lehetővé teszi a

legbonyolultabb területek (például gombok

körüli vagy hajtások közötti területek) elérését

is.

Kis méretű és könnyű

A forradalmi ProVelocity technológia

segítségével a gőzfejlesztős vasalót minden

eddiginél kisebb méretűvé tettük. A kompakt

gőzfejlesztős vasaló könnyen elfér a

vasalódeszkán, így kényelmesebb a vasalás.

Ráadásul a gőzállomás is sokkal kisebb helyet

foglal el.

Intelligens vízkőmentesítő rendszer

Az Intelligens vízkőmentesítő rendszer

vízkőmentesítési és tisztítási funkciót foglal

magába a gőzfejlesztős vasaló védelme

érdekében. A gőzfejlesztős vasaló hang- és

fényjelzése körülbelül minden 10 órányi

vasalás után emlékeztet a vízkőmentesítésre. A

vízkőmentesítő tartálynak köszönhetően a

vízkőmentesítés alatt a vasalót kényelmesen a

tartályra helyezheti, nem szükséges tartania a

vasalót, így Önt kevesebb terhelés éri. A

tisztítás után a szennyezett víz a tartályba

kerül, a gőzfejlesztős vasaló pedig újra

használatra kész.

Bármikor újratölthető csapvízzel

A gőzállomás csapvízzel működik. Ha vasalás

közben elfogy a víz a víztartályból, könnyen fel

lehet tölteni anélkül, hogy várnia kellene vagy

ki kellene kapcsolnia a készüléket.

Kerámia vasalótalp

A kerámia vasalótalp karcálló, jól siklik, és

egyszerű a tisztítása.

Max. 4,3 bar szivattyúnyomás

Több gőz, gyorsabb vasalás. Az eszköz

folyamatosan erőteljes gőzt generál, amely

mélyen behatol a ruhaneműbe, a vasalást

gyorsabbá és hatékonyabbá téve. A gőzerő

igény szerint szabályozható.
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Műszaki adatok

Vízkő kezelése

Csapvízzel is használható

Vízkőmentesítés: Smart Calc Clean

Figyelmeztetés vízkőmentesítésre

Szűrt víz használata javasolt

Egyszerű használat

Víztartály űrtartalma: 1200 ml

Víztartály feltöltése és leeresztése:

Nagyméretű töltőnyílás

Bármikor újratölthető

Felmelegedési idő: 2 perc

Vezetéktárolás: Vezetéktároló rész

Szabadságot nyújtó vezetékkezelés

(forgatható): 180 fokos szabadságot nyújtó

vezetékkezelés

Vezetékhossz: 1,6 m

Hálózati kábel hossza: 1,8 m

Tárolási megoldás: Hordzár

Gyűrődések gyors és hatékony eltüntetése

Függőleges gőzölés

Nyomás: Max. 4,3 bar szivattyúnyomás

Energiaellátás: 2400 W

Folyamatos gőzkibocsátás: 100 g/perc

Gőzlövet: 140 g

Vasalótalp: Kerámia

Tömeg és méretek

Méret csomagolással együtt (Szé x Ma x Mé):

26,4 x 30,3 x 40,4 cm

Termék méretei (Szé x Ma x Mé): 19,8 x 21,7 x

34,6 cm

Vasaló súlya: 1,1 kg

Vasaló + talp súlya: 2,6 kg

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia

* *a Philips EasySpeed gőzölős vasalóval összehasonlítva

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes

figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Minden védjegy a Koninklijke Philips

N.V. céget, vagy az illető

jogtulajdonost illeti

Kiadás dátuma

2019‑02‑08

Verzió: 10.1.1

EAN: 08 71010 36709 88

www.philips.com

http://www.philips.com/

