Philips 3000 Series
Gőzölős vasaló

2000 W-os teljesítmény
30g/perc folyamatos
gőzkibocsátás
140 g gőzlövet
Kerámia
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A nagy teljesítményű gőznek köszönhetően eltünteti a
gyűrődéseket

Legfeljebb 140 g-os gőzlövetek
A 3000-es sorozatú gőzölős vasaló a nagy teljesítményű gőzlöveteknek köszönhetően
könnyen leküzdi a makacs gyűrődéseket, a kerámia vasalótalp könnyed siklást tesz lehetővé, a
300 ml-es víztartály használatával pedig utántöltés nélkül vasalhat ki kisebb mennyiségeket.
Gyors vasalás
• 2000 W teljesítmény a gyors felmelegedés érdekében
• Akár 30 g/perces folyamatos gőzkibocsátás a folyamatosan nagy teljesítmény érdekében
• Akár 140 grammos gőzlövet a kimagasló teljesítmény érdekében
Egyszerű vasalás
• Több is kivasalható egyszerre a 300 ml-es víztartálynak köszönhetően
• Könnyedén sikló kerámia vasalótalp
• A cseppzárónk meggátolja a víz csepegését a ruhára
• A hármas precíziós vasalóorrnak köszönhetően könnyedén hozzáférhet a nehezen elérhető
helyekhez
• Függőleges gőz a felfüggesztett textíliákhoz
Hosszan tartó működés
• Beépített vízkőmentesítő csúszka, hosszan tartó gőzteljesítmény
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Fénypontok
Akár 140 grammos gőzlövet

Kerámia vasalótalp

eltávolíthatja a gyűrődéseket. Nincs szükség
vasalódeszkára.
Hármas precíziós vasalóorr

Az erős gőzlövet extra teljesítményének
köszönhetően a gőz mélyen behatol a
szövetbe, és könnyedén leküzdi a makacs
gyűrődéseket.

Tartós kerámia vasalótalpunk remekül siklik
minden vasalható ruhaneműn. Tapadásmentes,
karcmentes és könnyen tisztítható.
Cseppzáró rendszer

Akár 30 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

A vasalóorr hármas precizitással rendelkezik:
hegyes végződés, gombok körülvasalását segítő
mélyedés és keskeny kialakítású orr. A hármas
precíziós vasalóorr segít abban, hogy még a
legnehezebben vasalható részek, például a
gombok környéke és a redők se okozzanak
gondot.
Beépített vízkőmentesítő csúszka

Erős és állandó gőzkimenet a gyűrődések
gyorsabb eltávolításához.
2000 W teljesítmény a gyors
felmelegedés érdekében

Cseppzáró rendszerünk megakadályozza a
szivárgást, így elkerülhető a vízcseppek okozta
foltosodás – ezért bármilyen hőmérsékleten
magabiztosan vasalhat.
Függőleges gőzölés

Ez a vasaló normál csapvízzel működik. A
vízkőmentesítő funkció egy beépített tisztító
funkció a kalciumlerakódás vagy vízkő
eltávolítására és a csúcsteljesítmény
fenntartására.
Gyors felmelegedést és erős teljesítményt
biztosít.
A függőleges gőz funkció segítségével
felfrissítheti a ruhákat a fogason, a
felfüggesztett textíliákból (például a
függönyökből) pedig fellógatott állapotukban
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Műszaki adatok
Egyszerűen használható

•
•
•
•
•
•
•
•

Víztartály űrtartalma: 300 ml
Cseppzáró rendszer: Yes
Csapvízzel is használható: Yes
Hálózati kábel hossza: 1,9 m
Vasalótalp: Kerámia
Függőleges gőzölés: Yes
Feszültség: 220-240 V
Vízpermet: Yes

Vízkőkezelés

• Beépített vízkőmentesítő csúszka: Yes
• Vízkőmentesítés és tisztítás: Yes

Méret és tömeg

• Méret csomagolással együtt (Szé x Ma x Hossz):
32x13x16,2 cm
• Vasaló súlya: 1,2 kg

• Termék méretei (Szé x Ma x Hossz):
12,1x14,3x29 cm
• Teljes súly csomagolással együtt: 1,5 kg

Zöld hatékonyság

• Energiatakarékos üzemmód: Yes
• Termékcsomagolás: 100% recycable
• Felhasználói útmutató: 100% recycled paper

Meggyőző teljesítmény
•
•
•
•

Gőzlövet: Legfeljebb 140 gramm
Folyamatos gőzkibocsátás: 30 g/min
Tápellátás: 2000 W
Használatra kész: 35 mp.

Garancia

• 2 éves, világszerte érvényes garancia: Yes
•
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