
 

Philips
Aurutriikraud

GC2520
Lihtne, kiire ja efektiivne

Kauakestev aurujõudlus
Suurepäraste tulemuste saamiseks soovite võimsa auruvooga triikrauda, mis kunagi ei 
tõrgu. 90 g tugevuse ja püsivalt 2000 W auruvoo ning Double Active Calc süsteemiga on 
see praktiline triikraud selle eest makstud raha eest kestvaks väärtuseks.

Suur jõudlus
• 2000 W võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo

Eemaldab kergesti kortsud
• Pidev, kuni 30 g/min auruvoog kortsude eemaldamise parandamiseks
• Vertikaalne aur rippuvatelt kangastelt kortsude eemaldamiseks
• Kuni 90 g/min lisaauru voog väga tugevate kortsude eemaldamiseks

Libiseb kergelt kõikidel kangastel
• Külgevõtmatu tald oivaliseks libisemiseks kõigil kangastel

Pikk tööiga
• Double Active Calc süsteem hoiab ära katlakivi tekkimise

Triigib mugavalt
• Eriti suur 300 ml veepaak harvemaks täitmiseks
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Triigib ohutult
• Ületab rahvusvahelisi kukkumistesti standardeid

Täielikult reguleeritav
• Muudetavad auruseaded igasuguste kangastega 

sobitamiseks
• Temperatuurivalmiduse märgutuli: Näitab, kui 

seadistatud temperatuur on saavutatud

Sujuv libisemine
• Külgevõtmatu tald

Triigib keerulistest kohtadest
• Nööbisoon: Kiirendab triikimist nööpide ja 

õmbluste kohalt

Eemaldab kergesti kortsud
• Võimas auruvoog aitab kergemini eemaldada 

tugevaid kortse: 90 g/min
• Pidevalt tugev auruvoog kortsude eemaldamise 

parandamiseks: 30 g/min
• Peenepiisaline piserdusvedelik: Peenepiisaline 

piserdusvedelik niisutab ühtlaselt kangast

• Terav ots: Keeruliste piirkondade triikimiseks
• Vertikaalne aur: Rippuvate kangaste jaoks

Triigib mugavalt
• 360kraadiselt pöörlev: Võimaldab triikida 

maksimaalse mugavusega
• Eriti pikk juhe maksimaalseks ligipääsemiseks: 2 m
• Sisseehitatud juhtmekerija kergendab hoiustamist
• Triikrauas võib kasutada kraanivett

Pikem tööiga
• Double Active katlakivieemaldamise süsteem: 

Hoiab ära ja loputab katlakivi osakesed välja

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

tugev auruvoog: 2000 W

Tehniline spetsifikatsioon
• Pinge: 220/220-240 V
• Võimsus: 2000 W
• Sagedus: 50-60 Hz
• Mõõtmed: 29,5 x 11,6 x 19,5 cm
• Kaal: 1,2 kg
•
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