
 

 

Philips EcoCare
Aurutriikraud

2400 W
130 g võimas auruvoog
ECO
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00% auruenergiat, 25%* vähem energiat.
tomaatse energiasäästuga ja 30% taaskasutatavast materjalist

lle uuendusliku funktsiooniga eemaldate kortsud 100% võimsusega auru abil põhjalikult. 
mas säästab see automaatselt 25%* energiast, vähendades auru raiskamist. 30% selles 
ilipsi triikrauas kasutatud plastist ja alumiiniumist on ringlusse võetud.

Mugav triikimine
• 130 g võimas auruvoog eemaldab kergelt ka tugevad kortsud

Ohutu triikimine
• Tilgalukustussüsteem tagab, et rõivad ei muutu triikimise ajal plekiliseks

Pikem eluiga
• Double Active Calc süsteem hoiab ära katlakivi tekkimise

Automaatne energiasäästmine
• Automaatne energiasäästmine



 Kuni 130 g võimas auruvoog

Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks 
ja tugevate kortsude 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.

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.
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Spetsifikatsioon
Tehnilised andmed
• Triikraua kaal: 1,6 kg
• Pinge: 220–240 V

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine
• Tald: SteamGlide
• Pidev auruvoog: 40 g/min
• Toide: 2400 W
• Piserdamine
• Võimas auruvoog: 130 g
• Vertikaalne aur

Lihtne kasutada
• Veepaagi täitmine ja tühjendamine: Väga suur 

sisselaskeava
• Veepaagi mahtuvus: 300 ml
• Pehme käepide
• Tilgalukk
• Juhtmekinniti (pöörlev): 180º pöörlev juhtmekinniti
• Juhtmehoidik: Juhtmeklamber
• Toitejuhtme pikkus: 2 m

Katlakivi eemaldamine
• Katlakivi eemaldamise lahus: Kahetoimeline 

katlakivieemaldus
• Võib kasutada kraanivett

Jätkusuutlikkus
• Energiat säästev: 25% vähem energiat
• Jätkusuutlikkuse sertifikaat: Roheline linnuke
•

* Kuni 25% vähem energiat vastavalt IEC 603311 protokollile 
võrreldes RI3320 maksimaalse seade juures
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