
Suruauruga
aurutriikraud

PerfectCare Xpress

 
Auruvoog 65 g/min; 200 g
auruvoog

SteamGlide-tald

Autom. väljalülit. +
katlakivieemaldus

Ohutu kõigile triigitavatele
rõivastele

 
GC5055/02

Muretu triikimine, seadistamist ei ole vaja
Komplekti kuulub kompaktne ja võimas aurugeneraator

Triikige mis tahes triigitavat rõivaeset, alates siidist kuni linase või puuvillase riide või kašmiirini ... mis tahes

järjekorras, ilma et peaksite temperatuuri reguleerima. PerfectCare Xpress saavutab suurepärased tulemused

rõivaid kõrvetamata ja pleegitamata. Triikimine on nüüd tõeliselt lihtne.

Üks täiuslik seade kõigi teie rõivaste jaoks.

OptimalTemp: täiuslik auruvoog ja temperatuur

100% lihtne kasutada, reguleerimine ei ole vajalik

100% ohutu kõikide triigitavate rõivaste puhul

100% kiire kõikidel kangastel, ükski aurutriikraud ei ole kiirem

Testinud ja kinnitanud sõltumatud tekstiilieksperdid

Kiire ja tõhus triikimine

2800 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

Pidev võimas auruvoog kuni 65 g/min

Kuni 200 g võimas auruvoog

Võimsa aurujoaga ja väga hea libisemisega SteamGlide'i tald

Mugavaks triikimiseks

Kolm automaatse väljalülitumise viisi

Nutika valguse näidikuga triikraud

Automaatne auruandur aktiveerib automaatselt auru



Suruauruga aurutriikraud GC5055/02

Esiletõstetud tooted

100% ohutu

100% ohutu kõikide, isegi kõige õrnemate

kangaste puhul nagu siid, kašmiir, vill,

polüester. Mõned sõltumatud katseinstituudid

on kasutanud PerfectCare-süsteemi kõige

õrnemate triigitavate rõivaste peal ja

kinnitanud suurepäraseid triikimistulemusi.

100% lihtne kasutada

100% lihtne kasutada, reguleerimine ei ole

vajalik. Nüüd saate triikida kõiki triigitavaid

rõivaid üksteise järel, ilma vajaduseta oodata

või temperatuuri reguleerida.

100% kiire

100% kiire triikimine, sortimine ei ole vajalik.

Triikige kõiki rõivaid võimsama auruvoo abil.

Testinud ja kinnitanud:

Seda triikrauda on testinud ja selle on heaks

kiitnud sõltumatute tekstiiliekspertide instituut

nagu näiteks DWI, IWTO, Woolmark, tänu selle

suurepärastele triikimistulemustele. Woolmark

Apparel Care programm aitab tarbijatel ära

tunda kvaliteetsed rõivahooldustooted, mis on

heaks kiidetud ettevõtte Woolmark Company

poolt villastel rõivaesemetel kasutamiseks.

Philips on oma OptimalTEMP tehnoloogiaga

ainuke kaubamärk, millele Woolmark on

omistanud kullastandardi. Võite olla kindel, et

Woolmarki poolt heakskiidetud

rõivahooldustooted sobivad ideaalselt kõigile

villastele rõivaesemetele.

SteamGlide'i tald

Sellel eriliselt disainitud tallal on igat tüüpi

kangastel libisemise parandamiseks

suurepärane keraamiline kate ja hoolikalt

disainitud auruavad tõhusaks kortsude

eemaldamiseks.

2800 W kiireks kuumenemiseks

2800 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks

triikimiseks kõikide triigitavate rõivaste puhul.

Automaatne auruandur

Uuenduslik liikumisdetektoriga automaatne

aurusensor aktiveerib auru automaatselt, kui te

triikrauda triikimislaual liigutate. See annab

teile alati õige koguse auru kortsude

eemaldamiseks, samal ajal auru raiskamata.

Suurepärased tulemused ja energiatõhusus.

Pidev auruvoog kuni 65 g/min

Pidev võimas auruvoog kuni 65 g/min

tõhusamaks kortsude eemaldamiseks kõikide

rõivaste puhul

Kuni 200 g võimas auruvoog

Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks

aurutamiseks ja tugevate kortsude

eemaldamiseks.

Nutikas valgusnäidik

Nutika valguse näidik näitab triikraua olekut

ükskõik mis hetkel.
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Spetsifikatsioon

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine

Tald: SteamGlide

OptimalTEMPi tehnoloogia

Pidev auruvoog: 65 g/min

Vertikaalne aur

Auruotsak

Võimsus: 2800 W

Võimas auruvoog: 200 g

Mugavaks triikimiseks

Juhtme pikkus: 2,5 m

Lihtne kasutada

Veepaagi mahtuvus: 320 ml

Tilgalukk

Pehme käepide

Automaatne väljalülitumine

Juhtmehoidik: Juhtmeklamber

Toitejuhtme pikkus: 2,5 m

Juhtmekinniti (pöörlev): 360º pöörlev

juhtmekinniti

Ohutu kõikidele kangastele: Isegi õrnale

kangale nagu siid

Katlakivi eemaldamine

Võib kasutada kraanivett

Katlakivi eemaldamise lahus: Katlakivi

eemaldamise tabletid + loputamine
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