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Gyors és hatékony vasalás
2 perces gyorsindítás funkció, bármikor újratölthető kialakítás

Az elejétől a végéig gyorsabb vasalásra tervezett Philips InstantCare gőzölős vasaló 2 perc alatt használatra

kész. A nagynyomású gőz mélyen a szövetbe hatolva távolítja el a gyűrődéseket, így gyorsítja fel a vasalást.

Gyors és hatékony vasalás

Akár 120 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

Akár 4,5 bar-os gőznyomás a gyors vasaláshoz

Kényelmes vasalás

SteamGlide, a Philips prémium vasalótalp

Könnyű vasaló az egyszerű vasaláshoz

Egyszerű használat

Gyorsindítás: kevesebb mint 2 perces indítási idő

Töltse fel bármikor a víztartályt, akár vasalás közben is



Nagynyomású gőzállomás GC7520/02

Fénypontok Műszaki adatok

akár 4,5 bar

Növelje kétszeresére a vasalási sebességet

nagynyomású gőzzel. A nagynyomású gőz

mélyen behatol az anyagok szövetébe, így a

vasalást gyorssá és egyszerűvé varázsolja,

még makacs anyagok esetén is.

Folyamatos gőzkibocsátás

Több gőz, gyorsabb vasalás. A Philips

gőzfejlesztős vasaló egyedülálló technológiája

révén erőteljes gőzt hoz létre, amely

könnyebbé, hatékonyabbá és gyorsabbá teszi

a vasalást.

SteamGlide vasalótalp

A SteamGlide a legjobb Philips vasalótalp

gőzölős vasalókhoz. Kiváló karcálló anyagának

köszönhetően remekül siklik és egyszerűen

tisztítható.

Üzembe helyezés: < 2 perc

A vasalórendszer kevesebb mint 2 perc alatt

használatra kész.

A víztartály bármikor újratölthető

A külön víztartály segítségével a víztartály

bármikor feltölthető, akár vasalás közben is,

így nem kell várnia.

 

Gyűrődések gyors és hatékony eltüntetése

Vasalótalp: SteamGlide

Gőzkibocsátás

Folyamatos gőzkibocsátás: 120 g/perc

Függőleges gőzölés

Nyomás: Max. 4,5

Gőzölős orr

Tápellátás: 2400 W

Egyszerű használat

Víztartály űrtartalma: 1000 ml

Víztartály feltöltése és leeresztése:

Nagyméretű töltőnyílás

Bármikor újratölthető

Felmelegedési idő: 2 perc

Csőtárolás: Tömlőtartó

Hálózati kábel hossza: 1,8 m

Szabadságot nyújtó vezetékkezelés

(forgatható): 180 fokos szabadságot nyújtó

vezetékkezelés

Csőhosszúság: 1,7 m

Vízkő kezelése

Csapvízzel is használható

Vízkőmentesítés: Egyszerűen kiöblíthető

Műszaki adatok

Feszültség: 220 - 240 V

Termék méretei: 42,9 x 40 x 20,6 cm

Vasaló súlya: 1,2 kg

Vasaló + talp súlya: 4,5 kg
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