
 

Gőzállomás
vasalófej

PerfectCare
Compact Plus

 
Max. 6,5 bar szivattyúnyomás

Akár 450 g-os gőzlövet

1,5 literes kivehető víztartály

Hordzár

 

GC7933/30

Fejezze be a vasalást 30 perccel korábban
A Philips Azur gőzölős vasalóval összehasonlítva*

Ezzel a vasalóval gyorsan és kényelmesen dolgozhat, és soha többé nem kell a

ruhák kiégetése miatt aggódnia. Mivel kétszer annyi gőzt fejleszt, mint a

hagyományos gőzölős vasalók, gyorsabban végezhet. Gyorsan és hatékonyan

eltávolítja a gyűrődéseket, anélkül, hogy beállításokra lenne szükség. Az összes

ruháját könnyedén, egy nekifutásra kivasalhatja.

OptimalTEMP technológia, külön beállítás nem szükséges

Garantáltan nem égeti ki a ruhát

Nincs módosítandó hőmérséklet-beállítás

Gyors és hatékony

Erőteljes gőzölés a gyűrődések tökéletes eltávolításáért

Karcmentes SteamGlide Plus vasalótalp a tökéletes siklás érdekében

A vízkőmentesítő tartály tartozék – extra költséggel járó patron nélkül

Kompakt és kényelmes

Kompakt és könnyű az egyszerű használat és tárolás érdekében

Nagyméretű, levehető víztartály az egyszerű újratöltéshez

Biztonságos és egyszerű automatikus kikapcsolás

Hordzár a biztonságos és egyszerű szállíthatóságért
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Fénypontok

Garantáltan nem égeti ki a ruhát

Még ha egyidejűleg több feladatot is végez,

vagy valami elterelné a figyelmét, sohasem

fogja kiégetni a ruháit. OptimalTEMP

technológiánknak köszönhetően szavatoljuk,

hogy ez a gőzállomásos vasaló soha nem éget

ki semmilyen vasalható anyagot. Akár a

vasalótalppal lefelé is hagyhatja a ruhákon

vagy a vasalódeszkán. Nem égeti ki és nem

fényesíti ki a ruhákat. Ez garantált.

Rendkívül erős gőz

A makacs gyűrődések könnyed kisimítása

érdekében bízza a munka oroszlánrészét

folyamatos gőzkibocsátásos technológiánkra.

Nézze, ahogy a gyűrődések szeme láttára

tűnnek el, amint extra gőzlöketet alkalmaz az

érintett területen. Emellett tökéletes

felfüggesztett függönyök gőzöléséhez és

felakasztott ruhák felfrissítéséhez.

Kompakt és kényelmes

Kis méretének köszönhetően könnyű, és

egyszerűen kezelhető vasalás közben. Még a

vasalódeszkán is elfér. De ne gondolja, hogy a

kis méretű kivitel azonos teljesítménnyel jár.

Exkluzív ProVelocity technológiánknak

köszönhetően olyan erőteljes gőzállomásokat

fejlesztettünk ki, amelyek könnyűek, és

kisebbek, mint valaha.

1,5 literes kivehető víztartály

Az 1,5 literes átlátszó tartály maximálisan 1,5

órányi folytonos használatot biztosít. Tisztán

láthatja, mennyi víz maradt a tartályban, és a

nagy betöltőnyíláson keresztül bármikor

könnyedén feltöltheti a csap alatt.

Könnyű vízkőmentesítés

Könnyedén karbantarthatja gőzállomását a

Smart Calc Clean, beépített vízkőmentesítő

rendszerünk, segítségével. Emlékezteti a

vízkőmentesítés esedékességére, és magába

foglal egy tartályt a folyamat leegyszerűsítése

és biztonságossá tétele érdekében. Mivel

újrafelhasználható, pénzt takarít meg, és többé

nem kell extra patronokat vásárolnia.

Nincs módosítandó beállítás

Spóroljon meg egy lépést heti vasalási

teendőiben. Többé nem kell szétválogatnia az

anyagokat vagy módosítania a beállításokat,

és megvárni, amíg a hőmérséklet megváltozik.

OptimalTEMP technológiánknak köszönhetően

a hőmérséklet módosítása nélkül vasalhat

bármit, a farmernadrágoktól kezdve a finom

selyemszövetekig.

SteamGlide Plus

Karcmentes SteamGlide Plus vasalótalpunk

bármilyen típusú anyagon tökéletes siklási

teljesítményt garantál. Szabadalmaztatott

ötrétegű, továbbfejlesztett titánréteget

tartalmazó bevonatunk bármilyen anyagon

könnyedén siklik, ezzel a lehető leggyorsabb

eredményt biztosítva.

Biztonságos hordzár

A vasalót szilárdan az alapkészülékhez

rögzítheti, hogy könnyen változtathassa a

helyét a házban és csökkentse a forró

vasalótalp véletlen megérintésének kockázatát.

Biztonságos és egyszerű 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.
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Műszaki adatok

Technológia

Minden vasalható ruhaanyaghoz

Kiégés nélkül

Nem szükséges külön beállítani a

hőmérsékletet

OptimalTEMP technológia

ProVelocity gőzgép

Gyors gyűrődéseltávolítás

Folyamatos gőzkibocsátás: Max. 120 g/perc

Energiaellátás: 2400 W

Nyomás: Max. 6,5 bar nyomású szivattyú

Használatra kész: 2 perc

Gőzlövet: Max. 450 g

Igény szerinti gőzölés

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 Plus

Víztartály űrtartalma: 1500 ml

Levehető víztartály

Vezetékhossz: 1,6 m

Beépített hálózati csatlakozó

Hálózati kábel hossza: 1,65 m

Precíziós gőzölős vasalóorr

Használatra kész: Jelzőfény, Hangjelzés

Töltse újra a használat közben bármikor

A vasalótalp karcállósága: 4 csillag

Csapvízzel is használható

Automatikus kikapcsolás

Vízkőmentesítés

Vízkőmentesítés és tisztítás: Smart Calc Clean

Vízkőmentesítési figyelmeztető: Fény, Hang

Tárhely

Hordzár: A szállítás és biztonság érdekében

Vezetéktárolás: Tépőzáras rögzítés

Vezetéktárolás: Vezetéktároló rész

Mellékelt tartozékok

Vízkőmentesítő tartály

Méret és súly

Méret csomagolással együtt (Szé x Ma x

Hossz): 23×26,5×42,6 cm

Termék méretei (Szé x Ma x Hossz):

20×23,3×37,1 cm

Teljes súly csomagolással együtt: 3,85 kg

Vasaló súlya: 1,3 kg

Vasaló + talp súlya: 2,8 kg

Garancia

2 éves, világszerte érvényes garancia

Zöld hatékonyság

Energiatakarékos*: 35 %

Termékcsomagolás: 100%-ban

újrahasznosítható

Felhasznált újrahasznosított műanyag: 15 %

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Kialakítás

Szín: Mágikus bíbor

* 2 órás vasalás alapján

* Akár 35%-os energiamegtakarítás az IEC 603311

szabvány alapján, a GC6734 típussal összehasonlítva.
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