
Tvaika gludeklis

Azur Performer

 
Tvaiks 40 g/min;140 g papildu
tvaiks

SteamGlide gludināšanas
virsma

Atkaļķošana

2400 vati

 
GC3803/30

Ātrāk, vieglāk un gudrāk
Ar mūsu novatorisko tvaika un temperatūras kontroli

Philips tvaika gludeklī Azur Performer apvienots jaudīgs sniegums un viegla

lietošana. Mūsu automātiskā tvaika kontrole nodrošina nepieciešamo tvaika

apjomu katram audumam. SteamGlide gludināšanas virsma nodrošina izcilu

gludināšanu, lai to padarītu ātrāku.

Ātrs un jaudīgs sniegums

2400 W jauda ātrai gludekļa uzkarsēšanai

Tvaika plūsma līdz 40 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Papildu tvaiks līdz pat 140 g

Viegli slīd pa visiem audumiem

SteamGlide gludināšanas virsma vieglai gludināšanai

Droša gludināšana

Double Active Calc sistēma, lai novērstu kaļķa uzkrāšanos

Ērta gludināšana

Automātiska tvaika kontrole atbilstošam tvaika daudzumam

Trīskāršs precīzais uzgalis optimālai kontrolei un redzamībai

Optimāls svars vieglākai manevrējamībai pa apģērbu



Tvaika gludeklis GC3803/30

Izceltie produkti

2400 W jauda ātrai uzkarsēšanai

Ar 2400 W jaudu Azur Performer Plus tvaika

gludeklis ātri uzsilst un nodrošina jaudīgu

sniegumu izciliem gludināšanas rezultātiem.

Tvaika padeve līdz 40 g/min

Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min

nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku

izlīdzināšanai.

Papildu tvaiks līdz pat 140 g

Papildu tvaiks līdz pat 140 g ātrai kroku

izlīdzināšanai.

SteamGlide gludināšanas virsma

Azur Performer tvaika gludekļa SteamGlide

gludināšanas virsma nodrošina izcilu kvalitāti,

aizsardzību pret skrāpējumiem, turklāt to ir

viegli tīrīt.

Dubultā aktīvā kaļķa tīrīšana

Philips tvaika gludekļa Double Active Calc

sistēma novērš katlakmens veidošanos,

izmantojot pretkatlakmens tabletes un viegli

lietojamu kaļķa tīrīšanas funkciju. Regulāra

tvaika gludekļa tīrīšana samazina kaļķa radītos

baltos traipus un nodrošina ilgāku tvaika

padevi labākiem gludināšanas rezultātiem.

Automātiska tvaika kontrole

Automātiska tvaika kontrole novērš apgrūtinošo

tvaika padeves izvēli. Vienkārši izvēlieties

gludināmajiem audumiem piemērotu

temperatūru un sāciet gludināt.

Trīskāršs precīzais uzgalis

Philips Azur Performer gludekļa uzgalis

nodrošina precīzu gludināšanu ar 3 īpašībām:

tam ir izvirzīts uzgalis, pogu grope un šaurs

dizains. Trīskāršais precīzais uzgalis sniedz

iespēju piekļūt pat vissarežģītākajām vietām,

piem., ap pogām vai starp ielocēm.

Optimāls svars

Gludeklim ir optimāls svars, lai to būtu ērti

pārvietot virs jebkura auduma, padarot

gludināšanu vieglāku, kā arī vieglāk novietot

uz dēļa un pēc tam atpakaļ vertikālā stāvoklī.

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt

izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu

daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides

aizsardzību vienā vai vairākās Philips

ekoloģiski galvenajās sfērās —

energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija un

uzticamība ekspluatācijas laikā.



Tvaika gludeklis GC3803/30

Specifikācijas

Ātra un spēcīga kroku izlīdzināšana

Gludināšanas virsma: SteamGlide

Pastāvīgā tvaika plūsma: 40 g/min

Papildu tvaiks: 140 g

Vertikāla apstrāde ar tvaiku

Izsmidzināšana

Strāvas padeve: 2400 W

Ērta gludināšana

Vada garums: 2 m

Vienkārša lietošana

Ūdens tvertnes ietilpība: 300 ml

Ūdens iepildīšana un izliešana: Uz sāniem

atveramas durtiņas

Pilienapture

Neslīdošs rokturis

Vada glabātuve: Skava vadam

Strāvas vada garums: 2 m

Var piekļūt grūti sasniedzamām vietām:

Trīskāršs precīzais uzgalis

Ātra un vienkārša uzpildīšana

Noturība

ECO iestatījums: 20% enerģijas patēriņa

samazināšana

Kaļķa tīrīšana

Kaļķa tīrīšanas risinājums: Dubultā aktīvā

kaļķa tīrīšana
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