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Egyszerű és hatékony

3 módszer, mely egyszerűbbé teszi a vasalást
A kényelmes gőzölős vasalóval a vasalás egyszerű és hatékony, továbbá a nagyfokú 
folyamatos gőzkibocsátásnak és a tapadásmentes vasalótalpnak köszönhetően a vasaló 
könnyebben siklik. A kényelmes vasalóval a vasalás most még egyszerűbb.

A gyűrődések könnyedén eltávolíthatók
• Akár 2000 W teljesítmény, amely lehetővé teszi a folyamatos nagy mennyiségű gőzkibocsátást
• Akár 25 g/perc folyamatos gőzölés a gyűrődések hatékony eltávolításáért
• Akár 90 grammos gőzlövet a legmakacsabb gyűrődések ellen
• A finom vízpermet egyenletesen nedvesíti az anyagot

Minden textílián könnyedén siklik
• Könnyed siklás minden vasalható ruhaneműn

Egyszerű a vasalás megkezdése
• Nagy, 220 ml-es víztartály és kényelmes vízbetöltés
• Nagyobb hőfokszabályzó az egyszerűbb hőmérséklet-beállítás érdekében
• Hármas precíziós vasalóorr az optimális irányítás és láthatóság érdekében

Hosszabb élettartam
• Vízkőmentesítő csúszka egyszerű módon távolítja el a vízkövet vasalójából



 Akár 2000 W teljesítmény

Az akár 2000 W teljesítmény lehetővé teszi a 
folyamatos nagy mennyiségű gőzkibocsátást.

Akár 25 g/perc folyamatos gőzölés

Akár 25 g/perc folyamatos gőzölés a 
gyűrődések hatékony eltávolításáért.

Akár 90 grammos gőzlövet

A vasaló 90 g-os gőzlövetével a legmakacsabb 
gyűrődések is egyszerűen eltüntethetők.

Vízpermet

A vízpermet funkcióval finom vízpermet 
keletkezik, mely egyenletesen nedvesíti be a 
textíliát, egyszerűbbé téve a gyűrődések 
kivasalását.

Tapadásmentes vasalótalp

A Philips vasalótalp egy speciális tapadásmentes 
rétegbevonattal rendelkezik, amely egyszerű 
siklást tesz lehetővé minden vasalható 
ruhaneműn.

Nagyméretű víztartály

Az extra méretű, 220 ml-es víztartálynak 
köszönhetően ritkább utántöltés szükséges, így 
több ruhát vasalhat ki megszakítás nélkül.

Hőfokszabályozó

Nagyobb hőfokszabályzó az egyszerűbb 
hőmérséklet-beállítás érdekében

Hármas precíziós vasalóorr

Ennél a Philips vasalónál az orrkialakítása 
precizitása 3-féleképpen nyilvánul meg: hegyes 
vasalóorr, a gombok körülvasalását segítő 
mélyedés és az orr keskeny kialakítása. A 
hármas precíziós vasalóorr lehetővé teszi a 
legbonyolultabb területek (például gombok 
körüli vagy hajtások közötti területek) elérését 
is.
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Vízkő kezelése
• Vízkőmentesítés: Öntisztító

Egyszerű használat
• Ultrakönnyű és kényelmes
• Víztartály űrtartalma: 220 ml
• Víztartály feltöltése és leeresztése: Nagyméretű 

töltőnyílás

Gyűrődések gyors és hatékony 
eltüntetése
• Folyamatos gőzkibocsátás: 25 g/perc

• Tápellátás: 2000 W
• Vasalótalp: Tapadásmentes
• Vízpermet
• Gőzlövet: 90 g
• Gőzölős orr

Fenntarthatóság
• Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított 

papír

Műszaki adatok
• Feszültség: 240 V
•
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