
Gőzállomás
vasalófej
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Max. 6,5 bar szivattyúnyomás

Akár 420 g-os gőzlövet

1,8 literes víztartály-kapacitás

Biztonságos hordzár
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Szupergyors vasalás
erőteljes, folyamatos gőzkibocsátással

A Philips PerfectCare Performer gőzállomás vasalófej valóban egyszerű, hatékony

és égésektől mentes vasalást biztosít. Az erőteljes és folyamatos gőz mélyen és

folyamatosan hatol be a szálak közé, ezáltal könnyedén eltávolítja a

gyűrődéseket.

Hőmérséklet-beállítás nem szükséges, nem égeti ki a ruhát

Vasalás a farmeroktól a selyemig a hőmérséklet-beállítás változtatása nélkül

Garantáltan nem égeti ki az anyagot

Gyors és hatékony

Erőteljes gőzölés a gyűrődések tökéletes eltávolításáért

A vízkőmentesítő tartály tartozék – extra költséggel járó patron nélkül

SteamGlide Plus vasalótalp a páratlan siklás érdekében

Energiatakarékos ECO üzemmód

Fokozott kényelem

Hatékony vasalás minimális zajszint mellett

Nagyméretű, 1,8 l-es levehető víztartály az egyszerű újratöltéshez

Hordzár a biztonságos és egyszerű szállíthatóságért

A vasaló automatikusan kikapcsol, ha felügyelet nélkül hagyja.
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Fénypontok

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.

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.

1,8 literes kivehető víztartály

Az 1,8 literes átlátszó tartály akár 2 órányi

folytonos használatot biztosít. Amikor a

víztartály üres, a jelzőfény emlékezteti, és

bármikor könnyen feltöltheti a tartályt

vízcsapról a nagy feltöltőnyílás használatával.

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.

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.

Halk gőz technológia

Hangcsökkentő szűrők csökkentik minimálisra a

zajt, és egy hangelnyelő platform csökkenti a

zajt az alapkészülékben. Így az erőteljes

gőzteljesítmény nem jelenti azt, hogy nem

lehet hallani a televíziót, a zenét vagy a

családtagokat.

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.

Energiatakarékos

Takarítson meg energiát ugyanazon nagyszerű

eredmények elérése mellett. Az ECO üzemmód

a kevesebb gőzt igénylő ruhaanyagok

esetében csökkenti az energiafogyasztást.

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Technológia

Minden vasalható ruhaanyaghoz

Kiégés nélkül

Nem szükséges külön beállítani a

hőmérsékletet

OptimalTEMP technológia

ProVelocity gőzgép

Halk gőz technológia

Gyors gyűrődéseltávolítás

Folyamatos gőzkibocsátás: 120 g/perc

Energiaellátás: 2600 W

Nyomás: Max. 6,5 bar nyomású szivattyú

Használatra kész: 2 perc

Gőzlövet: Max. 420 g

Igény szerinti gőzölés

Változtatható gőzölési szintek

Függőleges gőzölés

Egyszerű használat

Vasalótalp siklási teljesítménye: 5 csillag

Vasalótalp neve: SteamGlide Plus

Víztartály űrtartalma: 1800 ml

Levehető víztartály

Vezetékhossz: 1,6 m

Hálózati kábel hossza: 1,8 m

Használatra kész: Jelzőfény

Biztonsági automatikus kikapcsolás

A vasalótalp karcállósága: 4 csillag

Vízkőmentesítés

Vízkőmentesítési figyelmeztető: Hang

Tárhely

Hordzár: A szállítás és biztonság érdekében

Vezetéktárolás: Vezetéktároló rész

Méret és súly

Méret csomagolással együtt (Szé x Ma x

Hossz): 24,6 x 33,5 x 44,9 cm

Termék méretei (Szé x Ma x Hossz): 22 x 24 x

37 cm

Vasaló súlya: 1,22 kg

Vasaló + talp súlya: 3,2 kg

Garancia

2 éves, világszerte érvényes garancia

Zöld hatékonyság

Energiatakarékos üzemmód

Energiatakarékos*: 20 %

Termékcsomagolás: 100%-ban

újrahasznosítható

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír
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