
 

Triikimissüsteem

PerfectCare Silence

 
Max rõhk 6,5 bar

Kuni 350 g võimas auruvoog

Kandmislukustus

Eemaldatav 1,5 l veepaak

 

GC9550/02

Ülikiire ja vaikne triikimine
Ülikiire ja vaikne triikimine

Nautige triikimist pere seltsis, samal ajal telerit vaadates, ilma et teid häiriks auru tekitatav müra. Philips

PerfectCare Silence'i triikimissüsteem ühendab endas võimsa auru ja kiire, ent vaikse triikimise.

Muretu triikimine, temperatuuri ei ole vaja reguleerida

Vaikse auru tehnoloogia: võimas aur minimaalse müraga

Triikige kangaid teksast siidini, temperatuuri reguleerimata

Triikraua kuuma talla võib ohutult triikimislauale asetada

Testinud ja kinnitanud sõltumatud tekstiilieksperdid

Kiire ja tõhus triikimine

Efektiivne ja lihtne katlakivieemaldus kaitseb seadet.

Automaatne väljalülitus, et tagada ohutus ja energiasäästlikkus

Kuni 6,5-baarine aurusurve

1,5-liitrine eemaldatav veepaak, kuni 2 tundi triikimist

Uus SteamGlide'i tald Philipsi esmaklassilises tallas

Lukustage oma triikraud kindlalt alusele

Võimas auruvoog kuni 350 g



Triikimissüsteem GC9550/02

Esiletõstetud tooted

Vaikse auru tehnoloogia

Triikige pesu ise samal ajal perega telerit

vaadates, ilma et teid häiriks auruti tekitatav

müra. Vaikse auru tehnoloogia tagab vaikse,

aga väga võimsa auruvoo. Aurugeneraatoril on

müra vähendavad aurufiltrid ja helisid

summutav alus, mis vähendab aluses paikneva

pumba tekitatavat müra.

OptimalTEMPi tehnoloogia

Nüüd saate triikida nii teksariiet kui siidi ilma,

et temperatuuri oleks vaja seadistada.

Garanteerime, et põletusohtu ei teki ühegi

triigitava kanga puhul. Revolutsiooniline

tehnoloogia tänu 1) täiustatud nutikale

juhitavale programmile, mis reguleerib täpselt

triikraua talla temperatuuri - nüüd ei ole vaja

temperatuuri reguleerida 2) võimsale

tsüklonilise auru kambrile, mis tagab palju

võimsama püsiva auru, muutes triikimise

hõlpsamaks ja kiiremaks.

Easy De-Calc

Ülipika kestusega aurujõudlus: Philipsi

eksklusiivne Easy De-Calci funktsioon on

ideaalne vahend katlakivi eemaldamiseks ja

triikimissüsteemi kasutusea pikendamiseks.

Triikraud tuletab valguse ja heliga puhastamist

meelde. Ainult siis, kui seade on külm, avage

lihtsalt Easy De-Calci nupp ja koguge must

vesi ja katlakivi topsi sisse.

Uus SteamGlide'i tald

Uus SteamGlide'i tald on parim Philipsi tald.

See on väga kriimustuskindel, libiseb

suurepäraselt ning seda on lihtne puhastada.

Ohutu kandmislukustus

Teie triikimissüsteemil on ohutu

kandmislukustus. Saate triikraua kindlalt

alusele lukustada ja seeläbi selle ohutumaks

muuta, et ei oleks ohtu, et inimesed kuuma

talda puutuksid. Samuti saate selle abil

hõlpsasti aurugeneraatorit kanda.

Ohutu paigutus

Philipsi uuenduslik OptimalTEMP tehnoloogia

tagab, et ühelegi triigitavale kangale ei teki

põlemisjälgi. Triikimise ajal ei ole mingit

tarvidust asetada triikrauda tagasi alusele –

lihtsalt pange kuum triikrauatald otse riietele

või triikimislaua puuvillasest kangast kattele,

ilma et oleks vaja mingit täiendavat alust.

Kuum tald ei kahjusta mitte ühtegi triigitavat

kangast ega ka triikimislauda. Triikimine on

lihtsam ja randmeid vähem koormav.

Automaatne väljalülitumine

Automaatne väljalülitusfunktsioon lülitab

seadme automaatselt energia säästmiseks

välja, kui seda ei ole 5 minutit kasutatud.

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.



Triikimissüsteem GC9550/02

Spetsifikatsioon

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine

OptimalTEMPi tehnoloogia

Rõhk: Kuni 6,5

Võimas auruvoog: 350 g

Tald: SteamGlide

Ohutu paigutus

Muudetavad auruseaded

Vertikaalne aur

Auru väljastamise juhtimine

Auruotsak

Võimsus: 2400 W

Lihtne kasutada

Kuumenemisaeg: 2 min

Lisage vett igal ajal

Automaatne väljalülitumine

Hoiustamislahendus: Kandmislukustus

Ohutu kõikidele kangastele: Isegi õrnale

kangale nagu siid

Veepaagi mahtuvus: 1500 ml

Veepaagi täitmine ja tühjendamine:

Eemaldatav veepaak, Väga suur sisselaskeava

Toitejuhtme pikkus: 1,8 m

Juhtmehoidik: Juhtme hoiustuspesa

Vooliku pikkus: 1,7 m

Voolikuhoidik: Vooliku hoiustuspesa

Juhtmekinniti (pöörlev): 180º pöörlev

juhtmekinniti

Säästvus

Energiat säästev režiim

Katlakivi eemaldamine

Võib kasutada kraanivett

Katlakivi eemaldamise lahus: Easy De-calc

Tehnilised andmed

Triikraua kaal: 1,2 kg

Triikraua kaal koos alusega: 5,1 kg

Toote mõõtmed: 28,3 x 26,3 x 42,4 cm

Pakendi mõõtmed: 33,5 × 30,5 × 49,1 cm

Pinge: 220–240 V
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