
 

 

Philips 1700 series
Aurutriikraud

Golden Dynaglide

GC1815
Kiire ja tõhus – garanteeritult

Kiireks triikimiseks kujundatud tald
Elus on peale kodutööde palju muudki teha, seepärast soovite neid teha nii kiiresti kui 
võimalik. Triikraua terav ots, unikaalse disainiga auruavad ja siledaltlibisev tald – see 
kvaliteetne triikraud on lihtsalt valmistatud kiireks tööks.

Võimas jõudlus
• 1700 W võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo

Mugav triikimine
• Suurt 180 ml veepaaki võib harvemini täita
• Peenepiisaline piserdamine niisutab ühtlaselt kangast
• Triikrauas võib kasutada kraanivett

Libiseb kergelt kõikidel kangastel
• Golden DynaGlide'i tald oivaliseks libisemiseks

Pikem eluiga
• Katlakivi eemaldamise funktsioon katlakivi kogunemise vältimiseks

Easily removes creases
• Pidev, kuni 22 g/min auruvoog tõhusamaks kortsude eemaldamiseks
• Vertikaalne aur rippuvatelt kangastelt kortsude eemaldamiseks
• Aurupahvak visade kortsude kergeks eemaldamiseks



 1700 W

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

Väljutab kuni 22 g auru minutis

Pidev, kuni 22 g/min auruvoog tõhusamaks 
kortsude eemaldamiseks.

Golden DynaGlide'i tald

Golden DynaGlide'i tald, mis libiseb oivaliselt 
kõikidel kangastel ja on kriimustuskindel.

Katlakivi eemaldamine

Katlakivi eemaldamise funktsioon võimaldab 
eemaldada Philipsi triikrauast katlakivi lihtsalt 
loputamise teel. See pikendab teie triikraua 
kasutusiga.

Suur 180 ml veepaak
Eriti suurt 180 ml veepaaki võib harvemini täita, 
nii saate ühe korraga rohkem riideid triikida.

Piserdamine

Piserdusfunktsioon valmistab peenepiisalist 
udu, mis voltide triikimise hõlbustamiseks 
niisutab ühtlaselt kanga.

Võimas auruvoog

Aurupahvak visade kortsude kergeks 
eemaldamiseks.

Võib kasutada kraanivett
Triikrauas võib kasutada kraanivett

Vertikaalne aur

Sellel Philipsi triikraual on vertikaalse auru 
funktsioon rippuvatelt kangastelt kortsude 
eemaldamiseks.
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Tehnilised andmed
• Toide: 1700
• Sagedus: 50–60
• Pinge: 220–240

Kaal ja mõõtmed
• Toote kaal: 1,06
• Toote mõõtmed: 26,1 x 11,5 x 13,6

Lihtne kasutada
• Kontroll: Temperatuurivalmiduse märgutuli, 

Muudetavad auruseaded
• Triigib keerulistest kohtadest: Nööbisoon
• Kiire kuumenemine

Mugav triikimine
• Juhtme pikkus: 1,8 m
• Lisamugavus: 180º pöörlev juhtmekinniti
• Katlakivi eemaldamine: Katlakivi eemaldamine
• Ohutu kasutada: Ületab rahvusvahelisi 

kukkumistesti standardeid
• Võib kasutada kraanivett
• Veepaagi mahtuvus: 180 ml

Kortsude eemaldamine
• Pidev auruvoog: Kuni 22 g/min
• Tald: Optimaalsed auruavad
• Piserdamine
• Triigib keerulistest kohtadest: Terav ots
•
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