
 

 

Philips
Aurutriikraud

GC4320
Jõud koos täpsusega

Lihtsa juurdepääsuga auruotsak
Aurutriikraud, mille erilise auruotsaku kaudu pääseb aur iga pisima detailini. Väga tugev 
pidev auruvoog (40 g), eriti võimas auruvoog (100 g), piklikud auruavad ja erilised 
ohutusfunktsioonid.

Mugav triikimine
• Väga suurt 350 ml veepaaki võib harvemini täita
• Eriti pikk 3-meetrine juhe maksimaalse ulatuse saavutamiseks
• Careeza tald erakordseks libisemiseks kõikidel kangastel
• Automaatne Anti-Calc süsteem

Ohutu triikimine
• Elektrooniline ohutuslüliti lülitab järelevalveta jäänud triikraua välja
• Tilgalukustussüsteem tagab, et rõivad ei muutu triikimise ajal plekiliseks

Pääseb raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse
• Auruotsak lubab triikida raskesti juurdepääsetavates kohtades

Easily removes creases
• Pidev auruvoog kuni 40 g/min



 Auruvoog kuni 40 g/min

Philipsi aurutriikraua pidev auruvoog kuni 40 g/min 
annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude 
tõhusaks eemaldamiseks.

Auruotsak
Ainulaadne auruotsik ühendab parima 
triikimistulemuse saamiseks ettepoole ulatuva talla 
selle otsas asuva erilise auruavadega ligipääsuks kõige 
väiksematesse ja raskematesse kohtadesse.

Careeza tald
Careeza tald erakordseks libisemiseks kõikidel 
kangastel

Automaatne väljalülitus

Elektrooniline ohutuslüliti lülitab järelevalveta jäänud 
või ümberkukkuva triikraua automaatselt välja

Tilgalukustussüsteem

Philipsi aurutriikraua tilgalukustussüsteem lubab teil 
triikida õrna materjali madalal temperatuuril, ilma et 
peaksite veetilkadest tekkivate plekkide pärast 
muretsema.

Automaatne Anti-Calc süsteem
Automaatne Anti-calc süsteem

350 ml veepaak

Väga suurt 350 ml veepaaki peab harvemini täitma, nii 
saate korraga rohkem riideid triikida.

Eriti pikk 3 m juhe

Philipsi triikraua eriti pika 3 m juhtmega ulatute 
hõlpsasti triikimislaua piirideni ja kaugemalegi veel!
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Spetsifikatsioon
Tehnilised andmed
• Toide: 2400
• Sagedus: 50–60
• Pinge: 220–240

Kaal ja mõõtmed
• Toote kaal: 1,55
• Toote mõõtmed: 303 x 120 x 152

Lihtne kasutada
• Kiire kuumenemine

Sujuv libisemine
• Tald: Careeza tald

Mugav triikimine
• Juhtme pikkus: 3 m
• Lisamugavus: 360º pöörlev juhtmekinniti
• Katlakivi eemaldamine: Double Active 

katlakivieemal. süsteem
• Lekkeid ei ole: Tilgalukustussüsteem
• Ohutu kasutada: Automaatne ohutuslüliti 

järelevalveta jäänud triikraua väljalülitamiseks, 
Ületab rahvusvahelisi kukkumistesti standardeid

• Võib kasutada kraanivett
• Veepaagi mahtuvus: 350 ml

Kortsude eemaldamine
• Vertikaalne aur
• Pidev auruvoog: Kuni 40 g/min
• Piserdamine
• Triigib keerulistest kohtadest: Auruotsak
• Võimas auruvoog: Kuni 100 g/min
•

Väljalaske kuupäev  
2022-09-13

Versioon: 1.0.1

© 2022 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata 
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V. 
või vastavatele omanikele.

www.philips.com
Esiletõstetud tooted
Aurutriikraud

http://www.philips.com

