
 

 

Philips Azur Performer
Napařovací žehlička

Napařování 40 g/min, parní ráz 

160 g

Žehlicí plocha SteamGlide Plus
Odvápňování
2 400 W

GC3821/70
Rychlejší, snazší a chytřejší

S naším inovativním ovládáním páry a teploty
Napařovací žehlička Philips Azur Performer kombinuje výkon a snadné použití. 
Automatické řízení páry poskytuje správné množství páry pro každý oděv. Žehlicí plocha 
SteamGlide Plus povýší žehlení na novou úroveň.

Snadné klouzání po všech tkaninách
• Žehlicí plocha SteamGlide Plus: nejlepší klouzání, rychlejší žehlení

Pohodlné žehlení
• Automatické řízení páry zajistí správnou páru pro každý oděv
• Optimální hmotnost pro snazší ovladatelnost po oděvech
• Špička Triple Precision umožňuje optimální kontrolu a viditelnost

Bezpečné žehlení
• Žehlička se automaticky vypne, když je nečinná
• Systém Calc Clean s dvojím účinkem zabraňuje usazování vodního kamene

Rychlé a výkonné žehlení
• Trvalý výstup páry až 40 g/min usnadňuje odstraňování záhybů
• Parní ráz až 160 g
• 2 400 W pro rychlý ohřev žehličky



 2 400 W pro rychlý ohřev

Napařovací žehlička Azur Performer Plus 
o výkonu 2 400 W se rychle ohřívá a poskytne 
vám výborný výkon a skvělé výsledky žehlení.

Výstup páry až 40 g/min

Neustálý výstup páry až 40 g/min zaručuje 
dokonalé množství páry pro efektivní 
odstraňování záhybů.

Parní ráz až 160 g

Parní ráz lze použít pro vertikální napařování a 
nejodolnější záhyby.

Žehlicí plocha SteamGlide Plus

S naší nejlepší žehlicí plochou SteamGlide Plus 
budete mít vyžehleno hned. Důmyslně 
navržené otvory zajišťují dobře vyváženou 
distribuci páry.

Funkce Calc Clean s dvojím účinkem

Systém Calc Clean s dvojím účinkem 
zabudovaný v žehličce Philips zabraňuje 
usazování vodního kamene pomocí tablet pro 
odstraňování vodního kamene a snadno 
použitelné funkce Calc Clean. Pravidelné 
odvápnění napařovací žehličky zajistí méně 
bílých skvrn způsobených kamenem a delší 
výkon páry, což vede ke kvalitnějším 
výsledkům žehlení.

Automatické řízení páry

Automatické řízení páry vás nezatěžuje 
vybíráním množství páry. Stačí zvolit teplotu 
pro oděvy, které žehlíte, a můžete začít.

Zelené logo společnosti Philips
Zelené výrobky společnosti Philips 
umožňují snížit náklady, spotřebu energie 
a emise CO2. Jak? Nabízejí významná 
zdokonalení v oblasti ochrany životního 
prostředí v jedné nebo několika 
oblastech, na které se společnost Philips 
zaměřuje – energetická úspornost, 
obalové materiály, nebezpečné látky, 
hmotnost, recyklace a likvidace 
a spolehlivá dlouhá životnost.
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Přednosti
Napařovací žehlička
Napařování 40 g/min, parní ráz 160 g Žehlicí plocha SteamGlide Plus, Odvápňování, 2 400 W
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Rychlé a výkonné odstraňování záhybů
• Žehlicí plocha: SteamGlide Plus
• Plynulý výstup páry: 40 g/min
• Parní ráz: 160 g
• Vertikální napařování: Ano
• Rozprašovač: Ano
• Spotřeba: 2 400 W

Snadné použití
• Kapacita nádržky na vodu: 300 ml
• Nalévání a vylévání vody: Dvířka s otvíráním do 

stran
• Drip stop: Ano
• Automatické bezpečnostní vypnutí: Ano

• Úložný prostor pro kabel: Svorka kabelu
• Délka napájecího kabelu: 2 m
• Dosáhne do těžko přístupných oblastí: Špička 

Triple Precision
• Rychlé a snadné plnění: Ano
• Strukturovaná rukojeť: Ano

Podpora udržitelného rozvoje
• Nastavení ECO: 20% snížení spotřeby energie

Kontrola usazenin
• Řešení Calc clean: Funkce Calc clean s dvojím 

účinkem
•
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Specifikace
Napařovací žehlička
Napařování 40 g/min, parní ráz 160 g Žehlicí plocha SteamGlide Plus, Odvápňování, 2 400 W
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