
Żelazko parowe

Azur

 
Strumień pary 40 g/min,
uderzenie 100 g

Stopa SteamGlide Plus

Automatyczne wyłączanie

2400 W

 
GC4425/02

Łączy moc z precyzją
Żelazko zapewniające dużą moc pary i doskonały poślizg

Aby móc prasować łatwiej i szybciej, potrzeba doskonałego poślizgu i silnego strumienia pary. To żelazko firmy

Philips ze stopą SteamGlide zapewnia jedno i drugie!

Łatwe rozprasowywanie zagnieceń

Ciągły strumień pary do 40 g/min

Wygoda prasowania

Wyjątkowo długi przewód (3 m) zapewnia duże pole manewru

Podwójny, aktywny system antywapienny zapobiega osadzaniu się kamienia

Silne uderzenie pary (100 g) łatwo rozprasowuje najbardziej oporne zagniecenia

Bezpieczne prasowanie

Osłona do prasowania parowego delikatnych tkanin

Wyłącznik bezpieczeństwa powoduje wyłączenie żelazka zostawionego bez nadzoru

Blokada kapania zapobiega kapaniu wody na prasowane ubrania

Dobry poślizg po wszystkich rodzajach tkanin

Stopa SteamGlide to najwyższej jakości stopa żelazka od firmy Philips

Dosięga trudnych miejsc

Końcówka stożka parowego umożliwia dotarcie pary do trudno dostępnych miejsc
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Zalety

Bardzo długi przewód (3 m)

Wyjątkowo długi, trzymetrowy przewód żelazka

firmy Philips umożliwia swobodne

manewrowanie żelazkiem po całej powierzchni

deski do prasowania, a nawet jeszcze dalej.

Osłona do delikatnych tkanin

Osłona do delikatnych tkanin umożliwia

prasowanie delikatnej odzieży przy

zastosowaniu niskiej temperatury i

maksymalnej ilości pary, zapobiegając

powstawaniu błyszczących plam.

Podwójny, aktywny system antywapienny

Podwójny, aktywny system antywapienny

żelazka parowego Philips zapobiega

osadzaniu się kamienia w żelazku dzięki

antywapiennym tabletkom i łatwej w użyciu

funkcji Calc-Clean.

Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa

Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa

powoduje automatyczne wyłączenie żelazka,

gdy nie jest ono używane przez dłuższy czas

lub gdy się przewróci.

Blokada kapania

Blokada kapania w żelazku parowym Philips

pozwala prasować delikatne tkaniny przy

niskiej temperaturze — bez obaw o kapiącą

wodę.

Strumień pary do 40 g/min

Żelazko firmy Philips z ciągłym strumieniem

pary do 40 g/min zapewnia idealną ilość pary

pozwalającą skutecznie rozprasować wszystkie

zagniecenia.

Silne uderzenie pary do 100 g

Funkcji silnego uderzenia pary można używać

do prasowania w pionie i usuwania

uporczywych zagnieceń.

Końcówka Steam Tip

Zastosowana w tym żelazku firmy Philips

wyjątkowa końcówka stożka parowego Steam

Tip łączy niezwykle spiczasty kształt stopy i

wydłużone otwory wylotu pary. Została

stworzona specjalnie po to, by umożliwić

dotarcie do najtrudniej dostępnych miejsc,

gwarantując najskuteczniejsze prasowanie.

Stopa SteamGlide

Stopa SteamGlide to najwyższej jakości stopa

żelazka parowego firmy Philips. Jest wysoce

odporna na zarysowania, gładko przesuwa się

po tkaninie i jest łatwa w czyszczeniu.



Żelazko parowe GC4425/02

Dane techniczne

Szybkie i skuteczne usuwanie zagnieceń

Stopa żelazka: Stopa SteamGlide

Strumień pary

Stała dystrybucja pary: 40 g/min

Silne uderzenie pary: 100 g

Prasowanie w pionie

Regulowane wytwarzanie pary

Spryskiwacz

Końcówka Steam Tip

Moc: 2400 W

Wygodne użytkowanie

Pojemność zbiorniczka wody: 350 ml

Napełnianie i wylewanie wody: Wyjątkowo

duży otwór wlewowy

Blokada kapania

Gumowany uchwyt

Automatyczne wyłączanie

Długość przewodu zasilającego: 3 m

Zabezpieczenie przed osadzaniem się

kamienia

Możliwość korzystania z wody z kranu

Rozwiązanie antywapienne: Podwójnie

aktywna funkcja Calc-Clean

Dane techniczne

Waga żelazka: 1,55 kg

Wymiary produktu: 30,3 x 12 x 15,2 cm

Napięcie: 220–240 V

Akcesoria

Osłona do delikatnych tkanin
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