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Lihtne ja tõhus
Kolm viisi triikimise lihtsustamiseks

See mugav aurutriikraud teeb rohke ja püsiva auru abil triikimise lihtsaks ja tõhusaks ning mittenakkuv tald paneb

triikraua paremini libisema. Mugav triikraud teeb triikimise lihtsamaks.

Lihtne kortse eemaldada

Kuni 2000-vatine võimsus võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo

Pidev, kuni 25 g/min auruvoog kortsude tõhusaks eemaldamiseks

Kuni 90 g võimas auruvoog väga tugevate kortsude eemaldamiseks

Peenepiisaline piserdamine niisutab ühtlaselt kangast

Libiseb kergelt kõikidel kangastel

Libiseb hõlpsalt kõigil triigitavatel kangastel

Lihtne triikimist alustada

Suur 220 ml veepaak ja mugav täitmine

Suurem temperatuurinupp lihtsustab reguleerimist

Kolme täpsusastmega ots, et triikrauda oleks optimaalne juhtida ja nähtavus oleks hea

Pikk tööiga

Katlakivi eemal. liugur, mille abil saate katlakivi hõlpsalt triikrauast välja



Aurutriikraud GC1433/30

Esiletõstetud tooted

Kuni 2000-vatine võimsus

Kuni 2000-vatine võimsus võimaldab tekitada

pidevalt tugeva auruvoo.

Pidev, kuni 25 g/min auruvoog

Pidev, kuni 25 g/min auruvoog kortsude

tõhusaks eemaldamiseks.

Kuni 90 g võimas auruvoog

Triikraua 90 g võimas auruvoog võimaldab

hõlpsasti eemaldada ka kõige tugevamad

kortsud.

Piserdamine

Piserdusfunktsioon valmistab peenepiisalist

udu, mis voltide triikimise hõlbustamiseks

niisutab ühtlaselt kanga.

Mittenakkuv tald

Selle Philipsi triikraua tald on kaetud

spetsiaalse teflonkihiga, mis tagab hõlpsa

libisemise kõikidel triigitavatel kangastel.

Suur veepaak

Eriti suurt 220 ml veepaaki peab harvemini

täitma, nii saate korraga rohkem riideid triikida.

Temperatuuri ketasregulaator

Suurem temperatuurinupp lihtsustab

reguleerimist

Kolme täpsusastmega ots

Selle Philipsi triikraua ots on täpne kolmel eri

moel - sellel on terav ots, nööbisoon ja selle

ninaosa on kitsas. Triple Precision ots

hoolitseb selle eest, et saaksite siluda isegi

kõige raskemini juurdepääsetavaid kangaosi,

näiteks nööpe ümbritsevat kangast või voltide

vahesid.

Katlakivi eemaldamise liugur

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.
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Spetsifikatsioon

Katlakivi eemaldamine

Katlakivi eemaldamise lahus: Isepuhastuv

Lihtne kasutada

Ülikerge ja mugav

Veepaagi mahtuvus: 220 ml

Veepaagi täitmine ja tühjendamine: Suur

täiteava

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine

Pidev auruvoog: 25 g/min

Võimsus: 2000 W

Tald: Külgevõtmatu

Piserdamine

Võimas auruvoog: 90 g

Auruotsak

Säästvus

Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist

Tehnilised andmed

Pinge: 240 V
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