
Aurutriikraud

EasySpeed

 
Auruvoog 35 g/min; 120 g
auruvoog

Keraamiline tald

Katlakivieemaldus

2300 W

 
GC2045/40

Kiire algusest lõpuni
5 viisi triikimise kiirendamiseks

See EasySpeed Plusi triikraud kiirendab triikimist tänu kolme täpsusastmega otsale, talla kuumuse ühtlasele

jaotamisele, pidevale auruvoole, aurupahvakule ja suurele võimsusele.

Eemaldab kergesti kortsud

Kuni 2300-vatine võimsus võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo

Võimas auruvoog kuni 120 g

Pidev auruvoog kuni 35 g/min

Keraamiline tald tagab parema libisemise

Vertikaalne aur rippuvatelt kangastelt kortsude eemaldamiseks

Pikk tööiga

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

Triigib ohutult

Tugev kand parema stabiilsuse tagamiseks

Mugavaks triikimiseks

Tilgalukustussüsteem tagab, et rõivad ei muutu triikimise ajal plekiliseks

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

Auru ühtlane jaotumine tagab tõhusa triikimise



Aurutriikraud GC2045/40

Esiletõstetud tooted

Kuni 2300-vatine võimsus

Kuni 2300-vatine võimsus võimaldab tekitada

pidevalt tugeva auruvoo.

Võimas auruvoog

Triikraua 120 g võimas auruvoog võimaldab

hõlpsasti eemaldada ka kõige tugevamad

kortsud.

Auruvoog kuni 35 g/min

Pidev, kuni 35 g/min auruvoog annab täiusliku

koguse auru kõikide kortsude tõhusaks

eemaldamiseks.

Keraamiline tald

Keraamiline tald on kriimustuskindel, libiseb

hästi ja seda on lihtne puhastada.

Vertikaalne aur

Sellel Philipsi triikraual on vertikaalse auru

funktsioon rippuvatelt kangastelt kortsude

eemaldamiseks.

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.

Tugev kand

Sellel triikraual on spetsiaalne eriti lai kand,

mis tagab lisastabiilsuse, kui see pannakse

püstasendisse.

Tilgalukustuse süsteem

Tilgalukustussüsteem lubab teil triikida õrna

materjali madalal temperatuuril, ilma et

peaksite veetilkadest tekkivate plekkide pärast

muretsema.

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.

Auru ühtlane jaotumine

Tänu spetsiaalselt kujundatud tallale jaotub

aur sellel ühtlaselt. Nii peate rõiva ühtlaseks

niisutamiseks tegema vähem liigutusi ja

seeläbi kulub triikimisele ka vähem aega.



Aurutriikraud GC2045/40

Spetsifikatsioon

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine

Tald: Keraamiline tald

Auruvoog

Pidev auruvoog: 35 g/min

Võimas auruvoog: 120 g

Vertikaalne aur

Piserdamine

Võimsus: 2300 W

Mugavaks triikimiseks

Juhtme pikkus: 1,8 m

Lihtne kasutada

Veepaagi mahtuvus: 270 ml

Tilgalukk

Triigib keerulistest kohtadest: Kolme

täpsusastmega ots

Katlakivi eemaldamine

Katlakivi eemaldamise lahus: Isepuhastuv
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