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vasalófej

PerfectCare
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Max. 6 bar szivattyúnyomás

Akár 350 g-os gőzlövet

1,5 literes víztartály-kapacitás

Hordzár

 
GC7833/80

Gyorsabb vasalás 2-szer több gőzzel*
A legkisebb gőzállomásunk

Az erőteljes és folyamatos gőznek köszönhetően gyorsan végezhet a vasalással.

OptimalTEMP technológiáknak köszönhetően nincs szükség a hőmérséklet

szabályozására. Kompakt és könnyű az egyszerű használat és tárolás érdekében.

Kompakt technológia

Nagy tartály a hosszan tartó használathoz

A vasaló automatikusan kikapcsol, ha felügyelet nélkül hagyja.

Kompakt és könnyű az egyszerű használat és tárolás érdekében

Hordzár a biztonságos és egyszerű szállíthatóságért

Gyors vasalás folyamatos, erőteljes gőzkibocsátással

Energiatakarékos ECO üzemmód

A vízkőmentesítő tartály tartozék – extra költséggel járó patron nélkül

Erőteljes gőzölés a gyűrődések tökéletes eltávolításáért

SteamGlide Plus vasalótalp a páratlan siklási teljesítményért

Hőmérséklet-beállítás nem szükséges, nem égeti ki a ruhát

Független tesztelés és jóváhagyás

Minden vasalható ruhadarabbal biztonságos, nincs égetés, ez garantált

OptimalTEMP technológia, nem szükséges külön beállítani a hőmérsékletet
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Fénypontok

Rendkívül erős gőz

Az erőteljes, folyamatos gőzkibocsátás még a

legvastagabb szövettel is könnyedén

megbirkózik. Nézze, ahogy a makacs

gyűrődések eltűnnek egy extra gőzlövet alatt,

pont ahol szüksége van rá. Ez az extra gőz

használható függőleges gőzölésre is, hogy

felfrissítse a ruhákat vagy a függönyöket.

Nem szükséges külön beállítani a

hőmérsékletet

Vasaljon bármit, a selyemtől a farmerig,

anélkül, hogy egyszer is állítana a

hőmérsékleten. Az OptimalTEMP rendszernek

köszönhetően nincs szükség beállításokra és a

tárcsa csavargatására. Nem kell tehát a mosott

ruhát többé előválogatni a vasaláshoz, vagy

várni, amíg a vasaló felmelegszik, vagy lehűl.

Készen áll mindig, bármilyen anyagra.

Garantáltan nem égeti ki az anyagot

Az OptimalTEMP technológiának

köszönhetően garantálhatjuk, hogy ez a vasaló

soha nem éget ki semmilyen vasalható

anyagot. Akár ott hagyatja vasalótalppal lefelé

a ruhákon vagy a vasalódeszkán. Nem égeti ki,

nem fényesíti ki a ruhákat. Ez garantált.

1,5 literes víztartály

Az 1,5 literes átlátszót tartály 1,5 óra folyamatos

használatot tesz lehetővé. Tisztán láthatja,

hogy mennyi víz maradt, az utántöltés pedig

egyszerű a csap alatt, a nagy töltőajtón

keresztül.

Intelligens vízkőmentesítés

Beépített vízkőmentesítő rendszerűnk, a Smart

Calc Clean emlékezteti önt, ha eljött a

vízkőmentesítés ideje. A tartozék tárolónak

köszönhetően a folyamat egyszerű, és nincs

szükség további költségekkel járó patronra.

Szakértők által tesztelve

A Woolmark Gold jóváhagyási pecsét

garantálja, hogy a termék biztonságosan

használható minden gyapjúanyagon. Az

OptimalTEMP technológiával ellátott gőzölős

vasalóink az első és egyetlen vasalók –

bármely márkát tekintve –, amelyek

megkapták ezt a szintű elismerést.

SteamGlide Plus vasalótalp

Exkluzív SteamGlide Plus vasalótalpunkat –

mely korszerű titánréteggel és 6 rétegű

bevonattal rendelkezik – páratlan siklási

teljesítmény jellemzi minden anyagon.

Tapadásmentes, karcmentes és könnyen

tisztítható.

Energiatakarékos

Takarítson meg energiát ugyanazon nagyszerű

eredmények elérése mellett. Az ECO üzemmód

a kevesebb gőzt igénylő ruhaanyagok

esetében csökkenti az energiafogyasztást.

Kompakt és kényelmes

A kis súly és kompakt méret tökéletes a

tárolásra, és kényelmes elhelyezést biztosít a

vasalódeszkán. Az egyedülálló ProVelocity

technológiának köszönhetően gőzállomásaink

még kisebbek, mint eddig.

Biztonságos hordzár

A vasalót szilárdan az alapkészülékhez

rögzítheti, hogy könnyen változtathassa a

helyét a házban és csökkentse a forró

vasalótalp véletlen megérintésének kockázatát.

Automatikus kikapcsolás

Az automatikus kikapcsolás funkció

automatikusan kikapcsolja a gőzállomás

vasalófejet, ha azt néhány percig nem

használja. Ez energiát takarít meg, és

egyedülálló nyugalmat biztosít.



Gőzállomás vasalófej GC7833/80

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. 6 bar nyomású szivattyú

Használatra kész: 2 perc

Gőzlövet: akár 350 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: 5 csillag

Vasalótalp neve: SteamGlide Plus

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

Tárolás

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

* 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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