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Gyorsabb vasalás 2-szer több gőzzel*
A Philips legkisebb gőzállomása

A Philips PerfectCare Compact erőteljes, folyamatos gőzkibocsátásával

gyorsabban végezhet a vasalással. Az OptimalTEMP technológiának

köszönhetően pedig nem kell módosítania a hőmérsékletet a különböző

ruhaneműkhöz. Kompakt, könnyű kialakítás az egyszerűbb tárolás érdekében.

Hőmérséklet-beállítás nem szükséges, nem égeti ki a ruhát

Vasalás a farmeroktól a selyemig a hőmérséklet-beállítás változtatása nélkül

A forró vasalótalp biztonságosan a vasalódeszkán hagyható

Gyors vasalás folyamatos, erőteljes gőzkibocsátással

Erőteljes gőzölés a gyűrődések tökéletes eltávolításáért

Beépített, egyszerű tisztítórendszer a hosszan tartó teljesítmény érdekében

Kiválóan sikló, karcmentes vasalótalp

Energiatakarékos ECO üzemmód

Kompakt technológia

Kis méret és kis súly az egyszerűbb tárolás érdekében

Biztonságos hordzár

Nagyméretű víztartály a hosszabb folyamatos használat érdekében
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Fénypontok

Rendkívül erős gőz

Hihetetlenül gyors vasalási élményben lehet

része ezzel a forradalmian új technológiával Az

erőteljes és folyamatos gőzkibocsátás elbánik

még a durva gyűrődésekkel is, és a vastagabb

darabokat is egyszerűen és gyorsan kisimítja.

Ráadásul szükség esetén rendelkezésre áll az

extra gőzlövet is, ami tökéletes a függőleges

gőzöléshez vagy a makacs gyűrődésekhez.

OptimalTEMP technológia

Az OptimalTEMP technológiával soha többé

nem kell időt vesztegetnie a hőmérséklet-

beállítások módosításával, nem kell várnia a

hőmérséklet igazodására, vagy előzetesen

kiválogatnia a ruhákat. A farmeranyagtól

kezdve selyemig bármit vasalhat, garantáltan

elkerülhető a ruhák kiégetése, a hőmérséklet

és a folyamatos erőteljes gőzölés tökéletes

kombinációjának köszönhetően.

Biztonságos megtámasztás

Az innovatív OptimalTEMP technológiának

köszönhetően a vasalható anyagok kiégetése

garantáltan elkerülhető. A vasalás közben

nyújtott biztonságérzet mellett ez azt is jelenti,

hogy nyugodtan a pamut vasalódeszka-

huzaton hagyhatja a forró vasalótalpat, anélkül

hogy kárt tenne benne. Ez segít

tehermentesíteni a csuklóját, hiszen nem kell

olyan gyakran felemelni és visszatenni a

vasalót az alapegységre.

1,5 literes víztartály

A víztartály kapacitása 1,5 liter, így a tartály

újratöltése nélkül élvezhet 1,5 órás folyamatos

használatot. Emellett átlátszó is, ennek

köszönhetően Ön 360 fokos rálátást kap a

hatékony gőzelőállításhoz fennmaradó

vízmennyiségre. Ha pedig eljött az újratöltés

ideje, a gőzállomás vasalófej nagy méretű

vízbemenetén keresztül könnyedén vizet tölthet

be a csap alatt, de akár vasalás közben is egy

kannából vagy palackból

Smart Calc tisztítás

A rendszeres vízkőmentesítés óvja a vasalóját

és segít fenntartani a gőzölési teljesítményt. A

Smart Calc-Clean rendszer egy beépített

vízkőmentesítő és tisztító funkció, gőzállomás

vasalófeje élettartamának

meghosszabbításához. A vasaló hang- és

fényjelzéssel figyelmeztet a szükségessé váló

tisztítási és vízkőmentesítési feladatra.

Egyszerűen helyezze vasalóját a Smart Calc-

Clean tartályra, és indítsa el a folyamatot.

Körülbelül 2 percet vesz igénybe, amíg a

rendszer begyűjti a piszkos vizet és a vízkövet;

a gőzállomás egy sípszóval jelzi, amikor

elkészül, és újra használta kész.

Kis súly és kis méret

A forradalmi ProVelocity technológiának

köszönhetően a korábbiaknál sokkal

kompaktabb gőzállomást készíthettünk. A

kisebb méret tökéletesen illeszkedni fog

vasalódeszkájára, és persze a szállítás sem

jelent nehézséget. Sőt, a gőzállomás vasalófej

tároláshoz is kevesebb helyre van szükség.

SteamGlide vasalótalp

A SteamGlide egy ellenálló, tapadásmentes,

rendkívül karcmentes és kiváló siklást biztosító

vasalótalp. Emellett tisztítása is egyszerű,

különösen az alumínium vasalótalpakhoz

képest.

Biztonságos rögzítés

A gőzállomás vasalófejnek része egy

biztonságos hordzár, amely biztonságosan

rögzíti a vasalót az alapkészülékhez, a

kicsúszás vagy a forró vasalótalp

megérintésének veszélye nélkül. Biztosítja a

biztonságos és egyszerű mozgatást a

tárolóhelytől és vissza.
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Műszaki adatok

Technológia

Minden vasalható ruhaanyaghoz

Kiégés nélkül

Nem szükséges külön beállítani a

hőmérsékletet

OptimalTEMP technológia

ProVelocity gőzgép

Intelligens vezérlőprocesszor

Gyors gyűrődéseltávolítás

Folyamatos gőzkibocsátás: Max. 120 g/perc

Energiaellátás: 2400 W

Nyomás: max. 5,3 bar nyomású szivattyú

Használatra kész: 2 perc

Gőzlövet: akár 280 g

Igény szerinti gőzölés

Változtatható gőzölési szintek

Függőleges gőzölés

Feszültség: 220–240 V

Egyszerű használat

Minden vasalható anyaghoz biztonságosan

használható: Még az olyan kényes anyagokon

is, mint a selyem

Vasalótalp siklási teljesítménye: 4 csillag

Vasalótalp neve: SteamGlide

Víztartály űrtartalma: 1500 ml

Szabadságot nyújtó vezetékkezelés

(forgatható): 180 fokos szabadságot nyújtó

vezetékkezelés

Vezetékhossz: 1,6 m

Beépített hálózati csatlakozó

Hálózati kábel hossza: 1,8 m

Precíziós gőzölős vasalóorr

Használatra kész: Jelzőfény, Hangjelzés

Töltse újra a használat közben bármikor

Biztonsági automatikus kikapcsolás

A vasalótalp karcállósága: 4 csillag

Csapvízzel is használható

Vízkőmentesítés

Vízkőmentesítés és tisztítás: Smart Calc Clean

Vízkőmentesítési figyelmeztető: Fény, Hang,

patron és ezzel járó extra költség nélkül

Mellékelt tartozékok

Vízkőmentesítő tartály

Tárhely

Hordzár: A szállítás és biztonság érdekében

Vezetéktárolás: Tépőzáras rögzítés

Vezetéktárolás: Vezetéktároló rész

Méret és súly

Méret csomagolással együtt (Szé x Ma x

Hossz): 23 x 27,5 x 39,3 cm

Termék méretei (Szé x Ma x Hossz): 19,3 x

22,3 x 37,3 cm

Teljes súly csomagolással együtt: 3,85 kg

Vasaló súlya: 1,2 kg

Vasaló + talp súlya: 2,95 kg

Garancia

2 éves, világszerte érvényes garancia

Zöld hatékonyság

Energiatakarékos üzemmód

Energiatakarékos*: 30 %

Felhasznált újrahasznosított műanyag: 30 %

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Vízkő kezelése

Vízkőmentesítés: Ioncserélt víz

* Akár 30%-os energiamegtakarítás az ECO móddal a

Turbó módhoz képest, az IEC 60311 tanúsítvány alapján

* A Philips Azur Performer gőzölős vasalóval

összehasonlítva
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