
 

 

Philips
Aurutriikraud

Auruvoog 40 g/min; 160 g 

auruvoog

Keraamiline tald
Automaatne väljalülitumine
2400 W

GC3570/32
Vähem täitmist ja pikem triikimisaeg

Suure veepaagi ja automaatse väljalülitusega
Philips SmoothCare tootesarja aurutriikraudadel on omalaadsete seas üks suurimaid veepaake. 
Triikige kauem ilma paaki vett juurde lisamata. Võimas auruvoog aitab teil kerge vaevaga eemaldada 
ka kõige tõrksamad kortsud. Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata.

Mugav triikimine
• Tilgalukustussüsteem tagab, et rõivad ei muutu triikimise ajal plekiliseks
• Eriti suurt 400 ml veepaaki tuleb harvem täita

Ohutu triikimine
• Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata

Pikem eluiga
• Double Active Calc süsteem hoiab ära katlakivi tekkimise

Easily removes creases
• Pidev auruvoog kuni 40 g/min
• Kuni 160 g võimas auruvoog
• Keraamiline EasyFlow tald



 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.

Tilgalukustussüsteem

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

Auruvoog kuni 40 g/min

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

Kuni 160 g võimas auruvoog

Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks 
aurutamiseks ja tugevate kortsude 
eemaldamiseks.

Suur veepaak

Mugav triikimine, vähem täitmist. 400 ml XL-
veepaak võimaldab ühe täitmisega kauem 

triikida. Suured nupud ja mugav auruliugur on 
käepärased ja tagavad teile täieliku kontrolli.

Keraamiline EasyFlow tald

Keraamiline EasyFlow tald on kriimustuskindel, 
libiseb hästi ja seda on hõlbus puhastada.

Automaatne väljalülitus

Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda 
enam ei kasutata. Kui see on jäetud kannale, 
lülitub see 8 minuti pärast välja. Kui see on 
jäetud tallale või külili, kulub triikraua 
väljalülitumiseks vaid 30 sekundit.
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Tehnilised andmed
• Pinge: 220–240 V

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine
• Tald: Keraamiline tald
• Pidev auruvoog: 40 g/min
• Toide: 2400 W
• Võimas auruvoog: 160 g

Lihtne kasutada
• Veepaagi mahtuvus: 400 ml

• Automaatne väljalülitumine
• Tilgalukk

Katlakivi eemaldamine
• Katlakivi eemaldamise lahus: Kahetoimeline 

katlakivieemaldus

Mugav triikimine
• Juhtme pikkus: 2 m
•

GC3570/32

Spetsifikatsioon
Aurutriikraud
Auruvoog 40 g/min; 160 g auruvoog Keraamiline tald, Automaatne väljalülitumine, 2400 W

http://www.philips.com

