
 

Gőzállomás

PerfectCare Silence

 
Max. 6,5 bar nyomás

Akár 350 g-os gőzlövet

Hordzár

1,5 literes levehető víztartály
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Ultra gyors és halk vasalás
Ultra gyors és halk vasalás

Vasaljon, miközben családjával tévézik vagy beszélget, anélkül, hogy zajt csapna. A Philips PerfectCare Silence

gőzfejlesztős vasaló a gőz erejét gyors és halk vasalással kombinálja.

Gondtalanul vasalhat, nem kell állítania a hőmérsékleten

Halk gőz technológia: Erőteljes gőzlövet minimális hanggal.

A farmeranyagtól kezdve a selyemig bármit vasalhat a hőmérséklet átállítása nélkül

A forró vasalótalp biztonságosan a vasalódeszkán hagyható

Textilipari szakértők által tesztelt

Gyors és hatékony vasalás

Vízkőmentesítse hatékonyan és könnyen a készülékét az élettartama meghosszabbítása érdekében

Automatikus kikapcsolás a biztonság és az energiatakarékosság érdekében

Akár 6,5 bar nyomás

1,5 literes kivehető víztartály, akár 2 óra vasalás

Az új SteamGlide a Philips prémium minőségű vasalótalpa

Rögzítse a vasalót a bázisállomáson

Akár 350 grammos gőzlövet
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Fénypontok

Halk gőz technológia

Vasaljon úgy, hogy családja ott van Ön körül,

vagy miközben TV-t néz, anélkül, hogy a

gőzölés zaja elvonná a figyelmét. A Silent

steam technológia csendes, mégis nagyon

erőteljes gőzölést biztosít. A hangcsökkentő

gőzszűrőkkel ellátott gőzfejlesztő csökkenti a

gőzölés zaját, és a hangelnyelő tartónak

köszönhetően csökkentheti a szivattyú zaját,

ha a készülék a bázisállomáson található

éppen.

Optimális hőmérséklet technológia

Mostantól farmeranyagtól kezdve selyemig

bármit vasalhat, anélkül, hogy állítania kellene

a hőmérsékleten. Garantáltan nem égeti ki a

vasalható ruhaanyagokat. Forradalmi

technológia a 1) Speciális, intelligens

vezérlőprocesszor révén, amely pontosan

szabályozza a vasalótalp hőmérsékletét. Nem

szükséges átállítani a hőmérsékletet 2) A nagy

teljesítményű Cyclonic gőzkamra több gőzt

biztosít a gyorsabb vasaláshoz, egyszerűbbé

és gyorsabbá téve a vasalást.

Easy De-Calc funkció

Rendkívül hosszan tartó gőzteljesítmény: A

Philips egyedülálló Easy De-Calc funkciója

ideális megoldást jelent a vízkő eltávolítására

és a gőzfejlesztős vasaló élettartamának

meghosszabbítására. A vasaló fény- és

hangjelzéssel emlékezteti, mikor kell

elvégeznie a tisztítást. Miután a készülék

lehűlt, egyszerűen nyissa ki az Easy De-Calc

gombot, és öntse ki a piszkos vizet és vízkövet

egy edénybe.

ÚJ! SteamGlide vasalótalp

Az új SteamGlide a Philips legjobb

vasalótalpa. Kiváló karcálló anyagának

köszönhetően remekül siklik és egyszerűen

tisztítható.

Biztonságos hordzár

Gőzfejlesztős vasalója most biztonságos

hordzárral kapható, amelynek révén a

készüléket biztonságosan rögzítheti a

bázisállomáson. Segítségével elkerülhető a

forró vasalótalp megérintése, és a gőzállomás

is könnyebben hordozható.

Biztonságos megtámasztás

A Philips innovatív OptimalTEMP, Optimális

Hőmérséklet technológiájának köszönhetően a

vasalható anyagok kiégetése garantáltan

elkerülhető. A vasalás közben a vasalót nem

kell visszahelyezni a dokkoló állomásra:

kiegészítő eszköz nélkül is nyugodtan a ruhán

vagy a pamut vasalódeszka-huzaton

hagyhatja, és egyáltalán nem tesz kárt sem a

vasalható ruhában, sem a vasalódeszkában.

Mindez megkönnyíti a vasalást, és a csuklóját

is kíméli.

Biztonsági automatikus kikapcsolás

A biztonsági automatikus kikapcsolás

funkcióval a készülék az energiatakarékosság

érdekében automatikusan kikapcsol, ha 5

percig nem használták.

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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Műszaki adatok

Gyűrődések gyors és hatékony eltüntetése

Optimális hőmérséklet technológia

Nyomás: Akár 6,5 bar

Gőzlövet: 350 g

Vasalótalp: SteamGlide

Biztonságos megtámasztás

Változtatható gőzbeállítás

Függőleges gőzölés

Gőzkibocsátás-szabályozás

Gőzölős orr

Energiaellátás: 2400 W

Egyszerű használat

Felmelegedési idő: 2 perc

Bármikor újratölthető

Biztonsági automatikus kikapcsolás

Tárolási megoldás: Hordzár

Biztonságosan használható minden

textíliához: Még a selyemhez hasonló kényes

anyagokhoz is

Víztartály űrtartalma: 1500 ml

Víztartály feltöltése és leeresztése: Levehető

víztartály, Nagyméretű töltőnyílás

Hálózati kábel hossza: 1,8 m

Vezetéktárolás: Kábeltároló rekesz

Vezetékhossz: 1,7 m

Vezetéktárolás: Vezetéktároló rész

Szabadságot nyújtó vezetékkezelés

(forgatható): 180 fokos szabadságot nyújtó

vezetékkezelés

Fenntarthatóság

Energiatakarékos üzemmód

Vízkő kezelése

Csapvízzel is használható

Vízkőmentesítés: Easy De-Calc funkció

Műszaki adatok

Vasaló súlya: 1,2 kg

Vasaló + talp súlya: 5,1 kg

Termék méretei: 28,3 x 26,3 x 42,4 cm

Méret csomagolással együtt: 33,5 x 30,5 x

49,1 cm

Feszültség: 220–240 V
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