
Gőzölős vasaló

• 2000 W
• 100 g gőzlövet
• 25 g/perc folyamatos gőzkibocsátás
• Tapadásmentes vasalótalp

GC2142/40

Gyorsan az elejétől a végéig
 

3 módon teszi gyorsabbá a vasalást

 
Az EasySpeed Plus felgyorsítja a vasalást: nagy teljesítményű gőzlövetek a makacs gyűrődések leküzdése érdekében,

tapadásmentes vasalótalp a könnyed sikláshoz és a cseppzáró rendszer, amely megakadályozza a szivárgást. Ez a három egyszerű

módszer a vasalást gyorsan elvégezhető feladattá teszi.

Előnyök

Gyors gyűrődéseltávolítás
• 2000 W, hogy gyorsan felmelegedjen
• Akár 100 g-os gőzlövet, az igazán makacs gyűrődések ellen
• Akár 25 g/perc gőzkibocsátás az erős, tartós teljesítményhez
• Tapadásmentes vasalótalp a könnyed siklásért
 
Egyszerű vasalás
• A cseppzáró rendszerrel vasaláskor nem képződnek cseppfoltok a

textílián
• Hármas precíziós vasalóorr az optimális irányítás és láthatóság

érdekében

• Nagy, 270 ml-es víztartály, hogy még több ruhát vasalhasson ki
egyszerre

• Függőleges gőz a felfüggesztett textíliákhoz
 
Hosszan tartó működés
• Vízkőmentesítő csúszka a hosszan tartó gőzteljesítmény érdekében
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Szolgáltatások

2000 W, hogy gyorsan felmelegedjen

Gyors felmelegedést és erős teljesítményt biztosít.

Akár 100 gramm gőzlövet

Mélyebben behatol a textíliába, hogy egyszerűbben eltávolítsa a makacs
gyűrődéseket.

Akár 25 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

Az erős vagy állandó gőzkibocsátás több gőzt juttat keresztül a textilen, így
gyorsabban eltávolítja a gyűrődéseket.

Tapadásmentes vasalótalp

Tapadásmentes vasalótalpunk különleges tapadásmentes rétegének
köszönhetően könnyedén siklik minden vasalható ruhaneműn.

Cseppzáró rendszer

Cseppzáró rendszerünk megakadályozza a szivárgást, így elkerülhető a
vízcseppek okozta foltosodás – és bármilyen hőmérsékleten magabiztosan
vasalhat.

Hármas precíziós vasalóorr

A vasalóorr hármas precizitását a hegyes végződés, a gombok körülvasalását
segítő mélyedés, valamint az orr keskeny kialakítása biztosítja. A hármas
precíziós vasalóorr segít abban, hogy még a legnehezebben vasalható részek,
például a gombok környéke és a redők se okozzanak gondot.

270 ml-es víztartály

A nagyméretű, 270 ml-es víztartálynak köszönhetően ritkább utántöltés
szükséges, így több ruhát vasalhat ki megszakítás nélkül.

Függőleges gőzölés

A függőleges gőz funkció segítségével a ruhákat felfrissítheti a fogason, a
függönyökből pedig fellógatott állapotukban eltávolíthatja a gyűrődéseket.
Nincs szükség vasalódeszkára.

Beépített vízkőmentesítő csúszka

Ez a vasaló normál csapvízzel működik. A vízkőmentesítő funkció egy beépített
tisztító funkció a kalciumlerakódás vagy vízkő eltávolítására és a
csúcsteljesítmény fenntartására.

termékjellemzők
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez egy értékesítés előtti szórólap, melynek tartalma jelenlegi legjobb tudásunkat tükrözi a fent említett országra vonatkozóan. A szórólap tartalma előzetes
értesítés nélkül megváltozhat. A Philips nem vállal felelősséget a szórólap tartalmáért.

Gyors gyűrődéseltávolítás
Folyamatos gőzkibo-
csátás

25 g/perc
Energiaellátás 2000 W
Gőzlövet 100 g
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Egyszerű használat
Vasalótalp neve Tapadásmentes
Víztartály űrtartalma 270 ml
Hálózati kábel hossza 1,9 m

Vízkőmentesítés
Vízkőmentesítés és
tisztítás

Beépített vízkőmentesítő csúszka

Zöld hatékonyság
Felhasználói kézi-
könyv

100% újrahasznosított papír

Kialakítás
Szín rózsaszín

Méret csomagolással együtt
Magasság 16,00 cm

Szélesség 30,50 cm
Mélység 13,00 cm
Nettó tömeg 1,10 kg
Bruttó tömeg 1,26 kg
EAN 08710103839170
Mellékelt termékek
száma
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Származási hely CN
Harmonizált rend-
szerkód

851640

Külső kartondoboz
Hosszúság 53,80 cm
Szélesség 31,70 cm
Magasság 33,60 cm
Bruttó tömeg 10,68 kg
EAN 18710103839177
Fogyasztói csomago-
lások száma
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