
Napařovací žehlička

Azur Performer Plus

 
Napařování 45 g/min, parní ráz
170 g

Žehlicí plocha SteamGlide

Odvápňování

2 400 W

 

GC4506/20

Rychlejší*, snazší a chytřejší
Efektivnější funkce Calc Clean díky nádobce na vodní kámen

Napařovací žehlička Philips Azur Performer Plus kombinuje výkon a snadné

použití. Vestavěná nádobka na vodní kámen pro efektivní odstranění vodního

kamene pro dlouhodobě výkonné napařování, automatický regulátor páry a

žehlicí plocha SteamGlide.

Rychlé a výkonné žehlení

2 400 W pro rychlý ohřev žehličky

Trvalý výstup páry až 45 g/min usnadňuje odstraňování záhybů

Parní ráz až 170 g

Snadné klouzání po všech tkaninách

Žehlicí plocha SteamGlide umožňuje hladké a snadné klouzání

Řešení pro odstranění vodního kamene

Do zabudované nádobky na vodní kámen se zachycuje vodní kámen během žehlení

Funkce Self-Clean pro účinné odstranění vodního kamene

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



Napařovací žehlička GC4506/20

Přednosti

Výstup páry až 45 g/min

Trvalý výstup páry až 45 g/min zaručuje

dokonalé množství páry pro efektivní

odstraňování záhybů.

Automatické řízení páry

Automatické řízení páry vás nezatěžuje

vybíráním množství páry. Stačí zvolit teplotu pro

oděvy, které žehlíte, a můžete začít.

Optimální hmotnost

Žehlička má optimální hmotnost, takže se

snadno pohybuje po všech oděvech a žehlení

je bezproblémové – žehličku s lehkostí

postavíte do odkládací polohy a zase zpět.

Žehlicí plocha SteamGlide

Žehlicí plocha SteamGlide napařovací žehličky

Azur Performer, to je prvotřídní klouzání, skvělá

odolnost proti poškrábání a snadné čištění.

Špička Triple Precision

Špička této žehličky Philips je přesná

3 způsoby: má ostrou špičku, drážku na

knoflíky a štíhlý design zakončení. Špička

Triple Precision umožňuje dosáhnout i do těch

nejobtížnějších oblastí, například okolo

knoflíků nebo mezi záhyby.

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.

Zabudovaná nádobka na vodní kámen

Naše speciálně vyvinutá a zabudovaná

nádobka na vodní kámen při žehlení zachycuje

částečky vodního kamene. Proces samočištění

Self Clean jej vyplavuje ze žehličky a je tak

dosaženo konzistentního výkonu každý den.

Samočištění

Zabudovaná nádobka na vodní kámen a

hlavně samočisticí funkce žehlicí plochy

odstraní i ten nejvytrvalejší vodní kámen. Čistá

žehlicí plocha zlepší výkon napařování a

výsledky žehlení.

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.



Napařovací žehlička GC4506/20

Specifikace

Snadné použití

Délka napájecího kabelu: 2 m

Kapacita nádržky na vodu: 300 ml

Systém zabraňující odkapávání: Ano

Doplnění kdykoliv během používání: Ano

Dvířka s otvíráním do stran: Ano

Název žehlicí plochy: Žehlicí plocha

SteamGlide

Rychlé odstraňování záhybů

Různé úrovně páry: Ano

Vertikální napařování: Ano

Kropení: Ano

Energetická účinnost

Obal výrobku: 100% recyklovatelný

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Záruka

2letá celosvětová záruka: Ano

Odstranění vodního kamene

Odstranění vodního kamene a čištění:

Zabudovaná nádobka na vodní kámen,

Automatické čištění

Velikost a hmotnost

Rozměry balení (Š x V x H): 34,1*30*36 cm

Rozměry výrobku (Š x V x D): 16*32,6*14 cm

Celková hmotnost s obalem: 1,52 kg

Hmotnost žehličky + základny: 1,75 kg

Rychlé a výkonné odstraňování záhybů

Plynulý výstup páry: 45 g/min

Spotřeba: 2 400 W

Žehlicí plocha: SteamGlide Plus

Parní ráz: 170 g

* V porovnání s průměrnou 2 200W napařovací žehličkou

Philips

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez

předchozího varování. Ochranné

známky jsou majetkem Koninklijke

Philips N.V. nebo jejich příslušných

vlastníků.

Datum vydání 2019‑02‑14

Verze: 8.2.1

EAN: 08 71010 37980 71

www.philips.com

http://www.philips.com/

