
Gőzállomás
vasalófej

FastCare Compact

 
Max. 5,2 bar szivattyúnyomás

Akár 300 g-os gőzlövet

1,5 literes rögzített víztartály

 
GC6722/20

Gyorsabb vasalás 2-szer

több gőzzel*

A hatékony, folyamatos gőz gyorsabban kifejti hatását, mint a hagyományos

gőzölős vasalóknál, a víztartály ráadásul egyszerűen feltölthető, és a készülék

gyorsan felmelegíthető. Kompakt és könnyű az egyszerű használat és tárolás

érdekében.

Kompakt és kényelmes

Kompakt és könnyű az egyszerű használat és tárolás érdekében

A vasaló automatikusan kikapcsol, ha felügyelet nélkül hagyja.

Nagy tartály a hosszan tartó használathoz

Gyors és hatékony

Erőteljes gőzölés a gyűrődések tökéletes eltávolításáért

A vízkőmentesítő tartály tartozék – extra költséggel járó patron nélkül

Kerámia vasalótalp a tartósságért és a könnyed siklásért



Gőzállomás vasalófej GC6722/20

Fénypontok Műszaki adatok

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.

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.

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.

Kerámia vasalótalp

Tartós kerámia vasalótalpunk remekül siklik

minden ruhán. Tapadásmentes, karcmentes és

könnyen tisztítható.

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.

1,5 literes víztartály

Az 1,5 literes átlátszó tartály több mint 1 órányi

folytonos használatot biztosít. Tisztán láthatja,

mennyi víz maradt a tartályban, és a nagy

betöltőnyíláson keresztül bármikor könnyedén

újratöltheti azt.

Technológia

ProVelocity gőzmotor

Gyors gyűrődéseltávolítás

Folyamatos gőzkibocsátás: Max. 120 g/perc

Energiaellátás: 2400 W

Nyomás: Max. 5,2 bar nyomású szivattyú

Használatra kész: 2 perc

Gőzlövet: Max. 300 g

Igény szerinti gőzölés

Függőleges gőzölés

Feszültség: 220–240 V

Egyszerű használat

Vasalótalp siklási teljesítménye: 3 csillag

Vasalótalp neve: Kerámia

Víztartály űrtartalma: 1500 ml

Vezetékhossz: 1,6 m

Hálózati kábel hossza: 1,65 m

Használatra kész: Jelzőfény, Hangjelzés

Töltse újra a használat közben bármikor

A vasalótalp karcállósága: 3 csillag

Csapvízzel is használható

Vízkőmentesítés

Vízkőmentesítés és tisztítás: Smart Calc

Clean

Vízkőmentesítési figyelmeztető: Fény, Hang,

patron és ezzel járó extra költség nélkül

Tárhely

Vezetéktárolás: Kábeltároló rekesz

Vezetéktárolás: Vezetéktároló rész

Mellékelt tartozékok

Vízkőmentesítő tartály

Méret és súly

Méret csomagolással együtt (Szé x Ma x

Hossz): 25 x 27 x 40 cm

Termék méretei (Szé x Ma x Hossz): 21 x 23 x

35,4 cm

Teljes súly csomagolással együtt: 4,1 kg

Vasaló súlya: 1,25 kg

Vasaló + talp súlya: 2,9 kg

Garancia

2 éves, világszerte érvényes garancia

Zöld hatékonyság

Termékcsomagolás: 100%-ban

újrahasznosítható

* *a Philips PowerLife gőzölős vasalóval összehasonlítva
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