
 

Gőzölős vasaló,
OptimalTEMP technológiával

Azur Advanced

 
3000 W

55 g/perc folyamatos
gőzkibocsátás

230 g-os gőzlövet

SteamGlide Plus vasalótalp

 

GC4934/30 Új generációs vasaló a gyorsabb, kiváló

eredményekért*

Garantáltan nem égeti ki a ruhát

Vasaljon bármit a farmertől kezdve a selyemig a ruhák megégésének kockázata

nélkül* az OptimalTEMP technológiának és a gőzkibocsátásnak köszönhetően,

amely akár 20%-kal mélyebbre hatol a ruha szálai közé a gyorsabb

gyűrődéseltávolítás érdekében.*

Intelligens vasalás a tökéletes kényelemért

OptimalTEMP technológia: Garantáltan nem égeti ki a ruhát, nem kell beállítani

Egyszerűbb és gyorsabb vasalás

A 3000 W teljesítmény gyors felmelegedést és kiváló hatékonyságot biztosít

Mélyreható gőz a nagyszerű eredmény gyorsabb eléréséhez

Az 55 g-os gőzkibocsátás akár 20%-kal több gőzt juttat keresztül a textilen*

Akár 230 g-os gőzlövet, az igazán makacs gyűrődések ellen

Kényelmes vasalás

Gyors vízkőmentesítés 15 másodpercen belül a hosszan tartó gőzteljesítmény

érdekében

SteamGlide Plus vasalótalp a páratlanul könnyű siklás érdekében

A vasaló automatikusan kikapcsol, ha felügyelet nélkül hagyja.



Gőzölős vasaló, OptimalTEMP technológiával GC4934/30

Fénypontok

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.

Akár 55 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

Az erős vagy állandó gőzkibocsátás mostantól

akár 20%-kal több gőzt juttat keresztül a

textilen a gyűrődések gyorsabb eltávolítása

érdekében.

OptimalTEMP technológia

Az OptimalTEMP technológiának

köszönhetően ez a vasaló soha nem égeti ki a

vasalható textileket, és Ön a farmeranyagtól

kezdve a selyemig, a vászontól a kasmírig

bármit biztonságosan vasalhat, bármilyen

sorrendben; nem kell várnia a hőmérséklet

igazodására, és nem kell előzetesen

kiválogatnia a ruhákat. Az OptimalTEMP

technológiával rendelkező, független textilipari

szakértők által tesztelt Philips gőzölős vasalók

egyszerűbbé és gyorsabbá teszik a vasalást.

3000 W a gyors felmelegedésért

Gyors felmelegedést és erős teljesítményt

biztosít a gyors vasalás érdekében

Mélyreható gőz

A maximális gőzbehatolást biztosító speciális

kialakításnak köszönhetően most akár 20%*-

kal több gőz jut át a textilen a kiváló eredmény

gyorsabb eléréséhez

Akár 230 grammos gőzlövet

Mélyebben behatol a textíliába, hogy

egyszerűbben eltávolítsa a makacs

gyűrődéseket.

Gyors vízkőmentesítés 15 másodpercen belül

A továbbfejlesztett gőzképzés biztosítja, hogy a

vízkő könnyebben széttöredezik, és mostantól

akár 5-ször több vízkő* gyűlik össze

a tartályban. A gyors vízkőmentesítés

funkcióval a tartály egyszerűen eltávolítható és

kevesebb mint 15 másodperc alatt kiüríthető a

hosszan tartó gőzteljesítmény érdekében

minden nap.

Automatikus kikapcsolás

A vasaló kikapcsol, ha magára hagyja. A

talpán fekve 30 másodperc után

automatikusan kikapcsol. A saroktámaszára

állítva 8 perc után kapcsol ki automatikusan.

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

OptimalTEMP technológia

Gyors gyűrődéseltávolítás

Folyamatos gőzkibocsátás: 55 g/perc

Energiaellátás: 3000 W

Gőzlövet: 230 g

Függőleges gőzölés

Egyszerű használat

Vasalótalp neve: SteamGlide Plus

Víztartály űrtartalma: 330 ml

Rendkívül stabil saroktámasz

Hálózati kábel hossza: 2,5 m

Cseppzáró rendszer

Nagyméretű töltőnyílás

Automatikus kikapcsolás

Vízkőmentesítés

Vízkőmentesítés és tisztítás: A Quick Calc

Release funkció

Méret és súly

Termék méretei (Szé x Ma x Hossz): 33,3 x

17,5 x 13,5 cm

Garancia

2 éves, világszerte érvényes garancia

Zöld hatékonyság

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

* Minden vasalható ruhaanyagon

* A GC4910 típushoz képest
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