
Naparovacia
žehlička

Azur Performer

 
Naparovanie 40 g/min;140 g
zosil. para

Žehliaca plocha SteamGlide

Ochrana proti vodnému kameňu

2400 wattov

 
GC3803/30

Rýchlejšie, jednoduchšie a inteligentnejšie

Vďaka inovatívnej kontrole pary a teploty

Naparovacia žehlička Philips Azur Performer spája vysoký výkon a jednoduché

použitie. Automatická kontrola naparovania vypúšťa správne množstvo pary na

každý druh tkaniny. Žehliaca plocha SteamGlide prináša lepšiu kĺzavosť na

rýchlejšie žehlenie.

Rýchlosť a vysoký výkon

2400 W na rýchle zahriatie žehličky

Výstup pary až 40 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Zosilnená para až 140 g

Jednoduché kĺzanie po všetkých tkaninách

Žehliaca plocha SteamGlide pre hladké a jednoduché kĺzanie

Bezpečné žehlenie

Odstraňovanie systémom Double Active Calc zabraňuje nahromadeniu vodného

kameňa

Pohodlné žehlenie

Automatická kontrola pary zaručí nastavenie správnej pary pre každú tkaninu

Špička Triple Precision Tip pre optimálne ovládanie a viditeľnosť

Optimálna hmotnosť na jednoduchšie manévrovanie po tkaninách
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Hlavné prvky

2400 W na rýchle zahriatie

Vďaka 2400 W sa naparovacia žehlička Azur

Performer Plus rýchlo zohreje a zaručí vysoký

výkon pre fantastické výsledky žehlenia.

Para až 40 g/min.

Kontinuálny výstup pary až 40 g/min.

poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na

efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

Zosilnená para až 140 g

Zosilnená para až 140 g pre rýchle odstránenie

aj tých najodolnejších záhybov.

Žehliaca plocha SteamGlide

Žehliaca plocha SteamGlide naparovacej

žehličky Azur Performer prináša zážitok zo

špičkového kĺzania, fantastickú odolnosť voči

poškrabaniu a jednoduché čistenie.

Odstraňovanie systémom Double Active Calc

Systém Double Active Calc naparovacej

žehličky Philips zabraňuje nahromadeniu

vodného kameňa vďaka tabletám a

jednoduchej funkcii odstraňovania vodného

kameňa. Pravidelné čistenie naparovacej

žehličky zaručí menej škvŕn od vodného

kameňa a dlhší výkon naparovania, takže aj

výsledky žehlenia budú lepšie.

Aut. kontrola pary

Autom. kontrola pary vás zbaví starostí pri

vyberaní správneho potrebného množstva pary.

Stačí vybrať teplotu pre tkaninu a pustiť sa do

žehlenia.

Špička Triple Precision Tip

Špička žehličky Philips Azur Performer je

presná hneď 3 spôsobmi: obsahuje úzky hrot,

drážku na gombíky a štíhly dizajn hrotu. Špička

Triple Precision Tip vám umožní dostať sa aj

do tých najproblematickejších oblastí,

napríklad okolo gombíkov alebo medzi

záhybmi.

Optimálna hmotnosť

Žehlička má optimálnu hmotnosťou, aby ste

ňou mohli jednoducho pohybovať po všetkých

tkaninách, takže žehlenie už nebude

problémom. Žehličku tiež môžete jednoduchšie

umiestniť na žehliacu dosku alebo na

podstavec.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Rýchle a účinné odstraňovanie záhybov

Žehliaca plocha: SteamGlide

Kontinuálny výstup pary: 40 g/min.

Zosilnená para: 140 g

Zvislé naparovanie: áno

Kropenie: áno

Príkon: 2400 W

Pohodlné žehlenie

Dĺžka kábla: 2 m

Jednoduché používanie

Kapacita nádoby na vodu: 300 ml

Plnenie a vypúšťanie vody: Dvierkam s

bočným otváraním

Funkcia Drip stop: áno

Komfortná rukoväť: áno

Odkladanie kábla: Úchytka na kábel

Dĺžka napájacieho kábla: 2 m

Dostane sa na komplikované miesta: Špička

Triple Precision Tip

Rýchle a jednoduché plnenie: áno

Udržateľnosť

Nastavenie ECO: O 20 % nižšia spotreba

energie

Používanie vzhľadom na vodný kameň

Riešenie na odstraňovanie vodného kameňa:

Odstraňovanie systémom Double Active Calc
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