
 

 

Philips
Aurutriikraud

GC3340
Suurepärane tulemus, minimaalne pingutus
3 korda lihtsam
Philipsi aurutriikraud pakub teile lisamugavust mitte ainult veepaagi eriti suure 
sissevõtuava, eriti pika juhtme ja veetaseme näidikuga; uus SteamGlide'i tald teeb triikimise 
ka lihtsamaks ja sujuvamaks!

Eemaldab kergesti kortsud
• Eriti suur vee sisselaskeava kiireks ja lihtsaks täitmiseks
• Eriti pikk juhe ulatuse suurendamiseks
• Ekstra selge näidik veetaseme paremaks nägemiseks

Sujuv libisemine
• Võimsa aurujoaga ja väga hea libisemisega SteamGlide'i tald

Triigib keerulistest kohtadest
• Terav ots teeb nööpide ja õmbluste juures triikimise lihtsaks
• Auruotsak lubab triikida raskesti juurdepääsetavates kohtades

Triigib ohutult
• Tilgalukustussüsteem kindlustab, et rõivad triikimise ajal plekiliseks ei muutuks

Triigib mugavalt
• „Double Active Calc” süsteem hoiab ära katlakivi tekkimise
• Pehme käepide jätkuvaks triikimisnaudinguks



 Eriti suur veepaak

Tänu eriti suurele vee sisselaskeavale on triikrauda 
vee lisamine kiire ja lihtne. Kulub vaid mõni sekund 
ning enam ei ole mingit igale poole vee pritsimise 
ohtu!

Eriti suur juhtme pikkus

Eriti pika 3 m juhtmega ulatute hõlpsasti triikimislaua 
piirideni ja kaugemalegi veel!

Selgelt nähtav veetase

EasyCare'i ekstra selge näidik muudab veetaseme 
paremini nähtavaks, nii et näete ühe pilguga, kas teil 
on piisavalt vett.

Terav ots
Terav ots teeb nööpide ja õmbluste juures triikimise 
lihtsaks.

Auruotsak

Ainulaadne auruotsak ühendab parima 
triikimistulemuse saamiseks ettepoole ulatuva talla 
selle otsas asuva erilise aurupiluga ligipääsuks kõige 
väiksematesse ja raskematesse kohtadesse.

SteamGlide'i tald

Spetsiaalselt disainitud tald ühendab kõikidel 
kangastel suurepärast libisemist võimaldavad 
väikesed avad ja tõhusat kortsude eemaldamist 
pakkuvad suured avad
GC3340/02

Spetsifikatsioon
3 korda lihtsam
• Eriti suur veepaak
• Eriti pikk juhe: 3 m
• Eriti selge veetaseme näidik

Kiire ja tõhus triikimine
• Võimas, et kiiresti kuumeneda ja tekitada pidevalt 

tugev auruvoog: 2300 W

Eemaldab kergesti kortsud
• Võimas auruvoog aitab kergemini eemaldada 

tugevaid kortse: 95 g/min
• Pidevalt tugev auruvoog kortsude eemaldamise 

parandamiseks: 35 g/min
• Fine Spray: Peenepiisaline piserdamine niisutab 

ühtlaselt kangast
• Terav ots: Keeruliste piirkondade triikimiseks
• Auruotsak: Raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks
• Vertikaalne aur: Rippuvate kangaste jaoks

Sujuv libisemine
• SteamGlide'i tald

Triigib mugavalt
• 360kraadiselt pöörlev: Võimaldab triikida 

maksimaalse mugavusega
• Tilgalukk: Hoiab ära riiete triikimise ajal plekkide 

tekkimise
• Pehme käepide: Kestev mugavus
• Sisseehitatud juhtmekerija kergendab hoiustamist

Pikem tööiga
• Double Active katlakivieemaldamise süsteem: 

Hoiab ära ja loputab katlakivi osakesed välja

Tehniline spetsifikatsioon
• Pinge: 220-240 V
• Võimsus: 2300 W
• Sagedus: 50-60 Hz
• Mõõtmed: 328 x 129 x 163 cm
• Kaal: 1,64 kg
• Veepaagi mahtuvus: 300 ml
•
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