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Egyetlen tökéletes beállítás az összes ruhához
A forradalmi Optimális Hőmérséklet Technológiának köszönhetően

Minden vasalható anyag (selyem, vászon, gyapjú, kasmír) vasalására alkalmas...bármilyen sorrendben, átállítás

nélkül.. A PerfectCare minden ruhanemű esetében rendkívül gyors eredményt nyújt anélkül, hogy a ruhák

megégnének, vagy kifényesednének. A vasalás ezentúl igazán egyszerű lesz!

Egyetlen tökéletes beállítás az összes ruhához

Optimális Hőmérséklet: A tökéletes gőz-hőmérséklet kombináció

100% egyszerűség - nincs szükség hőfokbeállításra

100% biztonság - minden anyaghoz kíméletes

100% gyorsaság minden anyagon; nincs nála gyorsabb vasaló

Textilipari szakértők által tesztelt:

Gyors és hatékony vasalás

1,5 literes kivehető víztartály, akár 2 óra vasalás

120 g/perces folyamatos gőzkibocsátás és akár 230 g-os gőzlövet

2 perc alatt készen áll a használatra korlátlan újratöltéssel

Kényelmes vasalás

Easy De-Calc, az egyszerű és hatékony vízkőmentesítő rendszer

Az új SteamGlide a Philips vezető minőségű vasalótalpa
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Fénypontok Műszaki adatok

Optimális Hőmérséklet technológia

A PerfectCare nagynyomású gőzfejlesztője

által kínált Optimális Hőmérséklet Technológia

mindig egyetlen tökéletes beállítást biztosít

minden ruhához 1) a körkörös gőzkamrának és

2) a speciális, intelligens vezérlőprocesszornak

köszönhetően.

100% egyszerűség

100%-ban egyszerűen használható, nincs

szükség hőfokbeállításra. Egymás után,

várakozás nélkül vasalhatja az arra alkalmas

ruhaneműt, és nem kell a hőmérséklet

beátállításával bajlódnia.

100% gyorsaság

100% gyorsaság még a nehezen vasalható

anyagokon is; nincs nála gyorsabb

gőzfejlesztő.

100% biztonság

Garantáltan 100%-ban biztonságosan

használható még az olyan kényes anyagokon

is, mint a selyem, kasmír, gyapjú, poliészter

stb. Független ellenőrző intézetek a lehető

legérzékenyebb textíliákon használták a

PerfectCare készüléket, és tesztjeik kiváló

vasalási eredményről tanúskodtak.

Szakértők által tesztelt:

Független textilipari szakértői intézetek által

tesztelt és ajánlott

Levehető víztartály, 5 bar

1,5 literes kivehető víztartály akár 2 óra

vasalást biztosít, utántöltés nélkül.

Easy De-Calc funkció

Easy De-Calc – egyszerű és hatékony vízkő-

eltávolítás a gőzállomás élettartamának

megnövelése érdekében.

Gyűrődések gyors és hatékony eltüntetése

Vasalótalp: SteamGlide

OptimalTemp

Folyamatos gőzkibocsátás

Folyamatos gőzkibocsátás: 120 g/perc

Gőzlövet: 230 g

Függőleges gőz

Gőznyomás: Max. 5 bar

Gőzölős orr

Tápellátás: 2400 W

Egyszerű használat

Víztartály űrtartalma: 1500 ml

Víztartály töltése és leeresztése: Levehető

víztartály, Nagyméretű töltőnyílás

Bármikor újratölthető

Felmelegedési idő: 2 perc

Tömlő tárolása: Tömlőtároló rekesz

Vezeték tárolása: Kábeltároló rekesz

Hálózati kábel hossza: 1,8 m

Szabadságot nyújtó vezetékkezelés

(forgatható): 180 fokos szabadságot nyújtó

vezetékkezelés

Csőhosszúság: 1,7 m

Biztonságosan használható minden

textíliához: Még a selyemhez hasonló

érzékeny kelmékhez is

Vízkő kezelése

Csapvízzel is használható

Vízkőmentesítés: Easy De-Calc

Figyelmeztetés vízkőmentesítésre

Műszaki adatok

Vasaló súlya: 1,2 kg

Vasaló + talp súlya: 5 kg

A 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.
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