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Aurutriikraud

Auruvoog 35 g/min; 120 g 

auruvoog

SteamGlide-tald
Katlakivieemaldus
2300 W

GC2930/30

V
St
Se
alt
pr
almistatud pikaajaliseks kasutamiseks
eamGlide'i tallaga
lleks et saavutaksite iga päev suurepäraseid tulemusi, vajate triikrauda, mis ei vea teid 
. Uue SteamGlide'i talla, ühtlaselt tugeva auruväljastusvõime ja Calc busteri tabletiga 
aktiline triikraud on hea hinna ja kvaliteedi suhtega!

Võimas jõudlus
• Võimas aur kiireks triikimiseks

Libiseb kergelt kõikidel kangastel
• SteamGlide tald on Philipsi esmaklassiline tald

Pikem eluiga
• Katlakivi tablett purustab katlakivi nii, et saate selle hõlpsasti minema uhta
• Katlakivi eemal. liugur, mille abil saate katlakivi hõlpsalt triikrauast välja

Easily removes creases
• Pidev auruvoog kuni 35 g/min
• Vertikaalne aur rippuvatelt kangastelt kortsude eemaldamiseks
• 120 g võimas auruvoog eemaldab kergelt ka tugevad kortsud



 2300 W

See võimas triikraud kuumeneb kiiresti ja hoiab 
kortsude korralikuks eemaldamiseks triikimise 
ajal väga stabiilset temperatuuri.

Auruvoog kuni 35 g/min

Pidev, kuni 35 g/min auruvoog annab täiusliku 
koguse auru kõikide kortsude tõhusaks 
eemaldamiseks.

Kuni 120 g võimas auruvoog

Triikraua 120 g võimas auruvoog võimaldab 
hõlpsasti eemaldada ka kõige kangekaelsemad 
kortsud.

Vertikaalne aur

Sellel Philipsi triikraual on vertikaalse auru 
funktsioon rippuvatelt kangastelt kortsude 
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 purustamise tablett

Ajapikku tekib teie triikrauda katlakivi. Selle 
tableti abil lagundate katlakivi osadeks ning 
saate katlakivi oma triikrauast kerge vaevaga 
eemaldada. Katlakivieemaldust tuleb teha kord 
kuus.

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.
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Tehnilised andmed
• Toote mõõtmed: 29,5 x 11,6 x 19,5 cm
• Pinge: 220–240 V
• Toote kaal: 1,2 kg

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine
• Tald: SteamGlide
• Pidev auruvoog: 35 g/min
• Toide: 2300 W
• Piserdamine
• Võimas auruvoog: 120 g
• Vertikaalne aur
• Muudetavad auruseaded

Lihtne kasutada
• Veepaagi mahtuvus: 300 ml
• Tilgalukk
• Juhtmekinniti (pöörlev): 360º pöörlev juhtmekinniti
• Toitejuhtme pikkus: 1,8 m
• Eriti stabiilne: Kummipuhver

Katlakivi eemaldamine
• Katlakivi eemaldamise lahus: Kahetoimeline 

katlakivieemaldus
• Võib kasutada kraanivett

Mugav triikimine
• Juhtme pikkus: 1.8 m
•
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