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Aurutriikraud

GC3221
Suurepärane tulemus, minimaalne pingutus
3 korda lihtsam
EasyCare – viisakas välimus väikese vaevaga!

Mugav triikimine
• Eriti suur 300 ml veepaak harvemaks täitmiseks
• Careeza tald erakordseks libisemiseks kõikidel kangastel
• Double Active Calc süsteem hoiab ära katlakivi tekkimise

Pääseb raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse
• Terav ots teeb nööpide ja õmbluste juures triikimise lihtsaks

Easily removes creases
• Eriti suur vee sisselaskeava kiireks ja lihtsaks täitmiseks
• Eriti pikk juhe ulatuse suurendamiseks
• Eriti selge näidik veetaseme paremaks nägemiseks



 Eriti suur veepaak

Tänu eriti suurele vee sisselaskeavale on triikrauda 
vee lisamine kiire ja lihtne. Kulub vaid mõni sekund 
ning enam ei ole mingit igale poole vee pritsimise 
ohtu!

Eriti pikk juhe

EasyCare'i eriti pika 3 m juhtmega ulatute hõlpsasti 
triikimislaua piirideni ja veelgi kaugemale.

Selgelt nähtav veetase

Teie Philipsi triikraua eriti selge näidik muudab 
veetaseme paremini nähtavaks, nii näete kogu aeg, 
kas teil on piisavalt vett

Terav ots

Terav ots teeb nööpide ja õmbluste juures triikimise 
lihtsaks.

Careeza tald
Careeza tald erakordseks libisemiseks kõikidel 
kangastel

300 ml veepaak

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

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.
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Spetsifikatsioon
Tehnilised andmed
• Toide: 2200
• Sagedus: 50–60
• Pinge: 220–240

Kaal ja mõõtmed
• Toote kaal: 1,34
• Toote mõõtmed: 303 x 120 x 152

Lihtne kasutada
• Hõlpsalt töökorda seatav ja hoiustatav: Eriti suur 

veepaak, Sisseehitatud juhtmehoidik
• Kiire kuumenemine

Sujuv libisemine
• Tald: Careeza tald

Mugav triikimine
• Juhtme pikkus: 3 m
• Lisamugavus: 360º pöörlev juhtmekinniti, Eriti selge 

veetaseme näidik
• Katlakivi eemaldamine: Double Active 

katlakivieemal. süsteem
• Veepaagi mahtuvus: 300 ml

Kortsude eemaldamine
• Vertikaalne aur
• Pidev auruvoog: Kuni 35 g/min
• Piserdamine
• Triigib keerulistest kohtadest: Terav ots
• Võimas auruvoog: kuni 90 g/min
•
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