
 

 

Philips 2500 series
Aurutriikraud

Lekkevaba
Double Anti-Calc

GC2520
Lihtne, kiire ja efektiivne

Kauakestev aurujõudlus
Suurepäraste tulemuste saamiseks soovite võimsa auruvooga triikrauda, mis kunagi ei 
tõrgu. 90 g tugevuse ja püsivalt 2000 W auruvoo ning Double Active Calc süsteemiga on 
see praktiline triikraud selle eest makstud raha eest kestvaks väärtuseks.

Võimas jõudlus
• 2000 W võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo

Mugav triikimine
• Eriti suur 300 ml veepaak harvemaks täitmiseks

Libiseb kergelt kõikidel kangastel
• Külgevõtmatu tallakate

Pikem eluiga
• Double Active Calc süsteem hoiab ära katlakivi tekkimise

Easily removes creases
• Kuni 90 g võimas auruvoog väga tugevate kortsude eemaldamiseks
• Pidev, kuni 30 g/min auruvoog kortsude eemaldamiseks
• Vertikaalne aur rippuvatelt kangastelt kortsude eemaldamiseks



 2000 W

2000 W võimaldab tekitada pidevalt tugeva 
auruvoo

Kuni 90 g võimas auruvoog

Triikraua 90 g võimas auruvoog võimaldab 
hõlpsasti eemaldada ka kõige tugevamad 
kortsud.

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.

Kuni 30 g/min auruvoog

Pidev, kuni 30 g/min auruvoog kortsude 
eemaldamise eemaldamiseks

300 ml veepaak

Suurt 300 ml veepaaki peab harvemini täitma, 
nii saate korraga rohkem riideid triikida.

Vertikaalne aur

Sellel Philipsi triikraual on vertikaalse auru 
funktsioon rippuvatelt kangastelt kortsude 
eemaldamiseks.

Külgevõtmatu tald

Selle Philipsi triikraua tald on kaetud spetsiaalse 
teflonkihiga, mis tagab hea libisemise kõikidel 
kangastel.
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Tehnilised andmed
• Toide: 2000
• Sagedus: 50–60
• Pinge: 220–240

Kaal ja mõõtmed
• Toote kaal: 1,2
• Toote mõõtmed: 29,5 x 11,6 x 19,5

Lihtne kasutada
• Kontroll: Temperatuurivalmiduse märgutuli, 

Muudetavad auruseaded
• Triigib keerulistest kohtadest: Nööbisoon
• Kiire kuumenemine

Sujuv libisemine
• Tald: Külgevõtmatu tald

Mugav triikimine
• Juhtme pikkus: 2 m
• Lisamugavus: 360º pöörlev juhtmekinniti
• Katlakivi eemaldamine: Double Active 

katlakivieemal. süsteem
• Ohutu kasutada: Ületab rahvusvahelisi 

kukkumistesti standardeid
• Võib kasutada kraanivett

Kortsude eemaldamine
• Vertikaalne aur
• Pidev auruvoog: Kuni 30 g/min
• Piserdamine
• Triigib keerulistest kohtadest: Terav ots
• Võimas auruvoog: kuni 90 g/min
•
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