
Aurutriikraud

PowerLife Plus

 
Auruvoog 40 g/min; 140 g
auruvoog

SteamGlide-tald

Katlakivieemaldus

2400 W

 
GC2986/40

Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks

Philips PowerLife Plusi aurutriikraud tagab igapäevaselt suurepärased tulemused ja ei vea teid kunagi alt - seda

tänu uuele SteamGlide'i tallale, pidevale tugevale auruvoole, pikaajalist auru tagavale hõlpsale

katlakivieemaldusele ja eriti stabiilsele kannale.

Kiire ja suur jõudlus

2400 W kiireks kuumenemiseks

Kuni 40 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Kuni 140 g võimas auruvoog

Libiseb kergelt kõikidel kangastel

SteamGlide tald on Philipsi esmaklassiline tald

Triigib ohutult

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

Tugev kand parema stabiilsuse tagamiseks

Tilgalukustussüsteem tagab, et rõivad ei muutu triikimise ajal plekiliseks

Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata



Aurutriikraud GC2986/40

Esiletõstetud tooted Spetsifikatsioon

2400 W kiireks kuumenemiseks

2400 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks

triikimiseks

Auruvoog kuni 40 g/min

Pidev, kuni 40 g/min auruvoog annab täiusliku

koguse auru kõikide kortsude tõhusaks

eemaldamiseks.

Kuni 140 g võimas auruvoog

Võimas auruvoog kuni 140 g ka kõige

tugevamate kortsude kiireks eemaldamiseks.

SteamGlide-tald

SteamGlide'i tald on parim Philipsi tald teie

aurutriikraua jaoks. See on väga

kriimustuskindel, libiseb suurepäraselt ning

seda on lihtne puhastada.

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.

Tilgalukustussüsteem

Philipsi aurutriikraua tilgalukustussüsteem

lubab teil triikida õrna materjali madalal

temperatuuril, ilma et peaksite veetilkadest

tekkivate plekkide pärast muretsema.

Tugev kand

Sellel triikraual on spetsiaalne eriti lai kand,

mis tagab lisastabiilsuse, kui see pannakse

püstasendisse.

Automaatne väljalülitus

Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda

enam ei kasutata. Kui see on jäetud kannale,

lülitub see 8 minuti pärast välja. Kui see on

jäetud tallale või külili, kulub triikraua

väljalülitumiseks vaid 30 sekundit.

Katlakivi eemaldamine

Katlakivi eemaldamise lahus: Katlakivi

eemaldamise liugur

Lihtne kasutada

Tilgalukk

Toitejuhtme pikkus: 2 m

Veepaagi mahtuvus: 300 ml

Veepaagi täitmine ja tühjendamine: Suur

täiteava

Automaatne väljalülitumine

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine

Pidev auruvoog: 40 g/min

Võimsus: 2400 W

Tald: SteamGlide

Piserdamine

Võimas auruvoog: 140 g

Vertikaalne aur

Säästvus

Energiasääst*: 20 %

* Kuni 20% vähem energiat vastavalt IEC 603311

protokollile, võrreldes RI3320 maksimaalse seade

juures
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