Philips
aurutriikraud

GC1705

Kiire ja tõhus – garanteeritult
Kiireks triikimiseks kujundatud tald
Elus on peale kodutööde palju muudki teha, seepärast soovite neid teha nii kiiresti kui
võimalik. Triikraua terav ots, unikaalse disainiga auruavad ja siledaltlibisev tald – see
kvaliteetne triikraud on lihtsalt valmistatud kiireks tööks.
Eemaldab kergesti kortsud
• Eriliselt disainitud auruavad parandavad auruvoo tõhusust
• Pidev, kuni 17 g/min auruvoog kortsude eemaldamise parandamiseks
• Peenepiisaline piserdamine niisutab ühtlaselt kangast
Libiseb kergelt kõikidel kangastel
• Alumiiniumist tald libiseb kergelt igat tüüpi kangastel
Pikk tööiga
• Katlakivi eemaldamise funktsioon loputab katlakivi osakesed triikrauast välja
Triigib mugavalt
• Triikrauas võib kasutada kraanivett
• Suurt 180 ml veepaaki võib harvemini täita
Kiire ja tõhus triikimine
• 1400 W võimsus võimaldab püsivat auru tootmist
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Aurutriikraud

Spetsifikatsioon
Kiire ja tõhus triikimine

• Võimas, et kiiresti kuumeneda ja tekitada pidevalt
tugev auruvoog: 1400 W

Eemaldab kergesti kortsud

• Pidevalt tugev auruvoog kortsude eemaldamise
parandamiseks: 17 g/min
• Eriliselt disainitud auruavad parandavad auruvoo
tõhusust
• Fine Spray: Peenepiisaline piserdamine niisutab
ühtlaselt kangast
• Terav ots: Keeruliste piirkondade triikimiseks

Sujuv libisemine

• Sisseehitatud juhtmekerija kergendab hoiustamist
• Triikrauas võib kasutada kraanivett

Triigib ohutult

• Ületab rahvusvahelisi kukkumistesti standardeid

Täielikult reguleeritav

• Temperatuurivalmiduse märgutuli: Näitab, kui
seadistatud temperatuur on saavutatud
• Muudetavad auruseaded igasuguste kangastega
sobitamiseks

Pikem tööiga

• Alumiiniumist tald

• Katlakivi eemaldamine: Loputab katlakivi osakesed
triikrauast välja

Triigib keerulistest kohtadest

Tehniline spetsifikatsioon

• Nööbisoon: Kiirendab triikimist nööpide ja
õmbluste kohalt

Triigib mugavalt

• 180 kraadi pöörlev: Pakub suuremat
liikumisvabadust triikimisel
• Pikk juhe maksimaalseks ligipääsemiseks: 1,8 m
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Pinge: 220 V
Võimsus: 1400 W
Sagedus: 50-60 Hz
Mõõtmed: 26,1 x 11,5 x 13,6 cm
Kaal: 1,06 kg
Veepaagi mahtuvus: 180 ml

•
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