
 

 

Philips Handheld steamer 
7000-es sorozat

Állítható gőzölőfejjel
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aktikus, gyors és hatékony gőzölés
zze jól magát a ruhájában – ebben segít a Philips 7000-es sorozatú kézi gőzölője! Az egyedi, állítható 

ek köszönhetően kényelmesen gőzölhet, a hegyes gőzölőlemez révén pedig minden gyűrődést 

rhet. Az OptimalTEMP technológiának köszönhetően nem kell többé az égésnyomok miatt 

ódnia.

Convenient and effective
• A hegyes vasalóorr segítségével ruhái bármely részét hatékonyan elérheti
• A folyamatos gőzkibocsátás hatékonyan simítja ki a gyűrődéseket
• 100 ml-es víztartály, hogy egyetlen lépésben varázsolja nagyszerűvé ruhái megjelenését
• 2 gőzbeállítás: ECO és MAX üzemmód a különböző igényekhez

Quick de-wrinkling
• Mindössze 30 másodpercen belül készen áll a gőzkibocsátásra
• Bárhol, bármikor gőzölheti a ruhákat. Nincs szükség vasalódeszkára.

Safe and hygienic
• Garantáltan nem égeti ki a vasalható anyagokat
• Elpusztítja a baktériumok akár 99,9%-át* a ruhák felfrissítése és a kellemetlen szagok 

eltávolítása érdekében
• Hőálló tárolótok a gőzölő biztonságos tárolásához



 Egyedi, állítható fej

Az innovatív, állítható fej segítségével 
bármilyen szögből kisimíthatja a gyűrődéseket, 
így függőleges vagy vízszintes irányú gőzölést is 
használhat, ahogy kedve tartja!

Hegyes végű gőzölőlemez

A gőzölőlemez hegyes végével pontosan és 
könnyen simíthatja ki a gyűrődéseket a 
nehezen elérhető helyeken, például 
gomboknál, galléroknál és redőknél.

30 percen belül készen áll a használatra

Amikor csak szüksége van rá, a gőzölő 
30 másodperc alatt használatra kész. A 
jelzőfény jelzi, ha készen áll a kezdésre, így Ön 
pillanatok alatt befejezheti a feladatot. Ideális 
választás, ha az utolsó pillanatban dönti el, hogy 
milyen ruhát vesz fel.

OptimalTEMP technológia

Az OptimalTEMP technológia garantálja, hogy 
a készülék nem égeti ki a vasalható anyagot, így 
gondtalanul használhatja a gőzölési funkciót.

Akár 28 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

Az akár 28 g/perc folyamatos gőzkibocsátás 
ellazítja a textilszálakat, így a gyűrődések 
gyorsan kisimíthatók, hogy ruhái a lehető 
legjobban nézzenek ki.

100 ml-es levehető víztartály

100 ml-es levehető víztartály akár 1 teljes 
ruha-összeállítás kigőzöléséhez újratöltés 
nélkül. A víztartály a gőzölés során bármikor 
könnyen eltávolítható és újratölthető, amikor 
csak szükséges.

Elpusztítja a baktériumok 99,9%-át*

A 7000-es sorozat a gyűrődések eltávolítása 
mellett felfrissíti a ruhákat (és a puha 
bútorokat, függönyöket, játékokat), valamint 
eltávolítja a szagokat azáltal, hogy a 
baktériumok akár 99,9%-át* elpusztítja.

2 gőzbeállítás

2 gőzbeállítás: ECO üzemmód a 
víztakarékosság érdekében, a gőzölési 
eredmény romlása nélkül, MAX üzemmód a 
nagyobb gőzerő érdekében.

Nincs szükség vasalódeszkára

A 7000-es sorozat kompakt kialakításának 
köszönhetően tökéletes megoldás utazáshoz, 
hogy ruháit bárhol, bármikor gőzölhesse. 
Nincs szükség vasalódeszkára.

Hőálló tárolótok
Tűnődött már azon, hogy mikor lehet már 
eltenni egy meleg vasalót? Ezentúl nem kell 
ezzel foglalkoznia. A hőálló tárolótokban 
biztonságosan tárolhatja gőzölőjét.
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Technológia
• OptimalTEMP technológia
• Minden vasalható ruhaanyaghoz
• Kiégés nélkül

Egyszerűen használható
• Víztartály űrtartalma: 100/200 ml
• Be-/kikapcsoló
• Levehető víztartály
• Töltse újra a használat közben bármikor
• Csapvízzel is használható
• Használatra kész: Jelzőfény

Kialakítás
• Szín: Mély azúrkék

Mellékelt tartozékok
• Kesztyű az extra védelem érdekében

Gyűrődések gyors és hatékony 
eltávolítása
• Folyamatos gőzkibocsátás
• Függőleges gőzölés
• Vízszintes gőzölés

Az eredmény minősége
• Gőzölőlap: Fém
• Feszültség: 220–240 V
• Tápellátás: 1500 W

Egyszerűen használható
• Felmelegedési idő: 30 másodperc
• Hálózati kábel hossza: 2,5 m-es

Méret és tömeg
• Termék méretei (Szé x Ma x Hossz): 129 x 141 x 

355 mm
•
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* Külső intézmény által bevizsgálva Escherichia coli 8099, 
Staphylococcus aureus ATCC 6538 és Candida albicans ATCC 
10231 baktériumok vonatkozásában, 1 perces gőzölési idővel.

* *A Philips GC362 készülékhez képest, a Philips belső tesztjelentése 
alapján
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