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2400 W

140 g võimas auruvoog

ECO

 

GC3721/32

100% aurujõudu, 20%* vähem energiat
Rohelisem argipäev

Philipsi aurutriikraua uuenduslik funktsioon tagab teile 100% aurujõudu kortsude põhjalikuks eemaldamiseks.

Samas säästab see automaatselt 20%* energiat, vähendades auru raiskamist.

Eemaldab kergesti kortsud

Pidev auruvoog kuni 40 g/min

Mugavaks triikimiseks

Tilgalukustussüsteem tagab, et rõivad ei muutu triikimise ajal plekiliseks

Kuni 140 g võimas auruvoog

Libiseb kergelt kõikidel kangastel

SteamGlide tald on Philipsi esmaklassiline tald

Pikk tööiga

Double Active Calc süsteem hoiab ära katlakivi tekkimise

Automaatne energiasäästmine

Automaatne energiasäästmine



Aurutriikraud GC3721/32

Esiletõstetud tooted Spetsifikatsioon

Kuni 140 g võimas auruvoog

Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks

aurutamiseks ja tugevate kortsude

eemaldamiseks.

Auruvoog kuni 40 g/min

Philipsi aurutriikraua pidev, kuni 40 g/min

auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide

kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Double Active katlakivieemal. süsteem

Teie Philipsi aurutriikraua Double Active Calci

süsteem hoiab ära katlakivi tekkimise katlakivi

eemaldamise tablettide ja lihtsalt kasutatava

katlakivi eemaldamise funktsiooni abil.

SteamGlide-tald

SteamGlide'i tald on parim Philipsi tald teie

aurutriikraua jaoks. See on väga

kriimustuskindel, libiseb suurepäraselt ning

seda on lihtne puhastada.

Tilgalukustussüsteem

Philipsi aurutriikraua tilgalukustussüsteem

lubab teil triikida õrna materjali madalal

temperatuuril, ilma et peaksite veetilkadest

tekkivate plekkide pärast muretsema.

Automaatne energiasäästmine

Automaatne energiasäästmine: Philipsi

aurutriikraua uuenduslik funktsioon tagab teile

100% aurujõudu kortsude põhjalikuks

eemaldamiseks. Samas säästab see

automaatselt energiat, vähendades auru

raiskamist.

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine

Tald: SteamGlide

Pidev auruvoog: 40 g/min

Võimas auruvoog: 140 g

Vertikaalne aur

Piserdamine

Võimsus: 2400 W

Lihtne kasutada

Veepaagi mahtuvus: 300 ml

Veepaagi täitmine ja tühjendamine: Väga

suur sisselaskeava

Tilgalukk

Juhtmehoidik: Juhtmeklamber

Juhtmekinniti (pöörlev): 180º pöörlev

juhtmekinniti

Toitejuhtme pikkus: 2,5 m

Säästvus

Energiasääst: 25% vähem energiat

Katlakivi eemaldamine

Võib kasutada kraanivett

Katlakivi eemaldamise lahus: Double Active

katlakivi eemaldamise süsteem

Tehnilised andmed

Triikraua kaal: 1,6 kg

Pinge: 220–240 V

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.
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