Aurutriikraud
PowerLife
Auruvoog 30 g/min; 95 g
auruvoog
SteamGlide-tald
Katlakivieemaldus
2000 W

Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks
GC2905/50

SteamGlide'i tallaga
Päevast päeva suurepäraste tulemuste saamiseks vajate triikrauda, mis teid alt ei
vea. Uue SteamGlide'i tallaga, ühtlaselt tugeva auruväljastusvõime ja lihtsalt
kasutatava katlakivieemaldusfunktsiooniga Calc Clean-triikraud on vastupidav
ning hea hinna ja kvaliteedi suhtega.
Eemaldab kergesti kortsud
Pidev, kuni 30 g/min auruvoog kortsude eemaldamiseks
Kuni 95 g võimas auruvoog väga tugevate kortsude eemaldamiseks
Suur jõudlus
2000 W võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo
Libiseb kergelt kõikidel kangastel
SteamGlide tald on Philipsi esmaklassiline tald
Pikk tööiga
Katlakivi eemal. liugur, mille abil saate katlakivi hõlpsalt triikrauast välja

Aurutriikraud

GC2905/50

Esiletõstetud tooted

Spetsiﬁkatsioon

2000 W

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine
Tald: SteamGlide
Muudetavad auruseaded
Piserdamine

Katlakivi eemaldamise liugur

Mugavaks triikimiseks
Juhtme pikkus: 1,8 m

2000 W võimaldab tekitada pidevalt tugeva
auruvoo
Kuni 30 g/min auruvoog

See aurutriikraud töötab tavalise kraaniveega
ja katlakivi eemaldamise liugur muudab
triikrauda kogunenud katlakivi eemaldamise
hõlpsaks. Oma Philipsi aurutriikraua tõhusa
toimimise tagamiseks peaksite kraanivee
kasutamise korral rakendama katlakivi
eemaldamise funktsiooni kord kuus.

Lihtne kasutada
Veepaagi mahtuvus: 300 ml
Tilgalukk
Juhtmekinniti (pöörlev): 360º pöörlev
juhtmekinniti
Toitejuhtme pikkus: 1,8 m väljaspool
Euroopat, 1,9 m Euroopas
Katlakivi eemaldamine
Võib kasutada kraanivett

SteamGlide-tald
Tehnilised andmed
Võimsus (üleilmne): 2000 W
Pinge: 220-240 V
Pidev, kuni 30 g/min auruvoog kortsude
eemaldamise eemaldamiseks

Kaal ja mõõtmed
Toote mõõtmed: 29,5 x 11,6 x 19,5
Toote kaal: 1,2 kg

Kuni 95 g võimas auruvoog
SteamGlide'i tald on parim Philipsi tald teie
aurutriikraua jaoks. See on väga
kriimustuskindel, libiseb suurepäraselt ning
seda on lihtne puhastada.

95 g võimas auruvoog võimaldab hõlpsasti
eemaldada ka kõige visamad kortsud.
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Kortsude eemaldamine
Pidev auruvoog: Kuni 30 g/min
Võimas auruvoog: Kuni 95 g/min

