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Hatékony és gondtalan vasalás
Egyedi Auto Calc Clean funkció

Ez a hatékony és gyors vasalórendszer az egyedi Auto Calc Clean funkció

segítségével minden gondját megoldja. Többé nincs szükség külön vízkőtlenítésre

– a rendszer magától elvégzi. Nincs több gond a vasalással

Kényelmes vízkőeltávolítás

Automatikusan eltávolítja a vízkövet a rendszerből

Gyors és hatékony vasalás

Akár 5 bar gőznyomás a gyors vasaláshoz

Akár 120 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

Akár 200 grammos gőzlövet a makacs gyűrődések eltávolításához

Kényelmes vasalás

Ergonomikus és könnyű, 1,2 kg-os vasaló

A SteamGlide a Philips vezető minőségű vasalótalpa

Egyszerű használat

A vezeték egyszerű tárolása egyetlen gombnyomással

Takarékoskodjon az energiával!

20%-os energia- és 40%-os vízmegtakarítás
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Fénypontok

Auto Calc Clean funkció

Az Auto Calc Clean funkció automatikusan

eltávolítja a vasalórendszerből a vízkövet.

Amikor eljön a tisztítás ideje, automatikusan

beindul a kétperces vízkőmentesítő program.

Önnek mindössze ki kell üríteni az eltávolítható

öblítőtartályt. Alkalmazásával rendszere olyan

tiszta és hatékony marad, mint új korában.

akár 5 bar

Vasaljon kétszer gyorsabban a nagynyomású

gőz segítségével. A nagynyomású gőz mélyen

behatol a szövetbe, így a vasalás gyors és

egyszerű, még makacs anyagok esetén is.

120 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

Akár 120 g/perc folyamatos gőzölés a

vízmelegítőbe egyszerre beszivattyúzott kis

vízmennyiségnek köszönhetően. A gyűrődések

tökéletes, gyors eltüntetéséhez.

Akár 200 grammos gőzlövet funkció

A gőzlövettel a legmakacsabb gyűrődések is

egyszerűen eltüntethetők.

Automatikus vezetékcsévélő

Az automatikus vezetékcsévélő jóvoltából a

tápkábel egyetlen gombnyomással,

automatikusan visszahúzódik

Ergonomikus vasaló

A vasaló ergonomikus kialakítása miatt a

csuklóra kisebb terhelés esik. A felfelé ívelt

fogantyú természetes tartást tesz lehetővé,

ugyanakkor csökkenti a vasalás által okozott

fizikai megterhelést. Ez a kialakítás

feleslegesség teszi az olyan megterhelő

mozdulatok ismétlését, mint a vasaló sarkára

állítását. A vasaló könnyű (1,2 kg), így a

vasalás egyszerű és kényelmes élményt jelent

Önnek.

SteamGlide vasalótalp

A SteamGlide a legjobb Philips vasalótalp.

Kiváló karcállóságának köszönhetően remekül

siklik és egyszerűen tisztítható.

Eco-beállítás

20%-os energia- és 40%-os vízmegtakarítás

az eco beállítás kiválasztásával. Az eco

beállítással igazán energiahatékonyan érhet el

tökéletes vasalási végeredményt.
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Műszaki adatok

Gyűrődések gyors és hatékony eltüntetése

Vasalótalp: SteamGlide

Folyamatos gőzkibocsátás

Folyamatos gőzkibocsátás: 120 g/perc

Gőzlövet: 200 g

Függőleges gőz

Gőznyomás: Max. 5 bar

Változtatható gőzbeállítás

Gőzölős orr

Tápellátás: 1800–2200 W

Egyszerű használat

Víztartály űrtartalma: 1000 ml + öblítőtartály

500 ml

Víztartály töltése és leeresztése: Levehető

víztartály, Nagyméretű töltőnyílás

Bármikor újratölthető

Puha markolat

Automatikus biztonsági kikapcsoló

Tárolási megoldás: Hordzár

Vezeték tárolása: Automatikus vezetékcsévélő

Hálózati kábel hossza: 1,8 m

Csőhosszúság: 1,9 m

Fenntarthatóság

ECO-fokozat: 20% energiacsökkentés

Vízkő kezelése

Csapvízzel is használható

Vízkőmentesítés: Automatikus vízkőmentesítés

Figyelmeztetés vízkőmentesítésre

Műszaki adatok

Feszültség: 220 - 240 V

Termék méretei: 44,5 x 24,5 x 32,6 cm

Vasaló súlya: 1,1 kg

Vasaló + talp súlya: 6,3 kg

Tartozékok

Hőálló vasalóalátét
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