
Naparovacia
žehlička

Azur Performer Plus

 
Naparovanie 45 g/min;170 g
zosil. para

Žehliaca plocha SteamGlide

Ochrana proti vodnému kameňu

2400 wattov

 

GC4506/20

Rýchlejšie*, jednoduchšie a inteligentnejšie
Efektívnejšie čistenie vodného kameňa vďaka nádobe na

vodný kameň

Naparovacia žehlička Philips Azur Performer Plus spája vysoký výkon

a jednoduché používanie. Disponuje vstavanou nádobou na vodný kameň na

efektívnejšie odstraňovanie vodného kameňa a dlhotrvajúci výkon pri naparovaní,

automatickou kontrolou naparovania a žehliacou plochou SteamGlide.

Rýchlosť a vysoký výkon

2400 W na rýchle zahriatie žehličky

Výstup pary až 45 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Zosilnená para až 170 g

Jednoduché kĺzanie po všetkých tkaninách

Žehliaca plocha SteamGlide pre hladké a jednoduché kĺzanie

Riešenie proti vodnému kameňu

Vstavaná nádobka na vodný kameň zachytáva vodný kameň počas žehlenia

Samočistenie na účinné odstránenie vodného kameňa

Pohodlné žehlenie

Automatická kontrola pary zaručí nastavenie správnej pary pre každú tkaninu

Optimálna hmotnosť na jednoduchšie manévrovanie po tkaninách

Špička Triple Precision Tip pre optimálne ovládanie a viditeľnosť



Naparovacia žehlička GC4506/20

Hlavné prvky

Para až 45 g/min

Kontinuálny výstup pary až

45 g/min. poskytuje ideálny prísun pary

nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých

záhybov.

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.

Optimálna hmotnosť

Žehlička má optimálnu hmotnosť, 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.

Žehliaca plocha SteamGlide

Žehliaca plocha SteamGlide naparovacej

žehličky Azur Performer prináša zážitok zo

špičkového kĺzania, fantastickú odolnosť voči

poškrabaniu a jednoduché čistenie.

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.

2400 W na rýchle zahriatie

Vďaka 2400 W sa naparovacia žehlička Azur

Performer Plus rýchlo zohreje a zaručí vysoký

výkon pre fantastické výsledky žehlenia.

Vstavaná nádobka na vodný kameň

Počas žehlenia sa čiastočky vodného kameňa

zhromažďujú v našej špeciálne navrhnutej

vstavanej nádobke na vodný kameň. Pri

procese samočistenia sa vodný kameň

vyplavuje von zo žehličky, vďaka čomu sa

každý deň môžete spoľahnúť na vynikajúci

žehliaci výkon.

Samočistenie

Okrem vstavanej nádobky na vodný kameň

samočistiaca funkcia žehliacej plochy odstráni

aj ten najodolnejší vodný kameň. Čistá

žehliaca plocha zlepší výkon pri naparovaní a

výsledky žehlenia.

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

Jednoduché používanie

Dĺžka napájacieho kábla: 2 m

Kapacita nádoby na vodu: 300 ml

Funkcia Drip stop

Dolievanie vody kedykoľvek počas používania

Dvierkam s bočným otváraním

Názov žehliacej plochy: SteamGlide

Rýchle odstraňovanie záhybov

Variabilné nastavenia pary

Zvislá para

Rozprašovač vody

Ekologická efektivita

Balenie produktu: 100 % recyklovateľné

Návod na použitie: 100%-ný recyklovaný

papier

Záruka

2-ročná celosvetová záruka

Systém ochrany proti vodnému kameňu

Odstránenie vodného kameňa a čistenie:

Vstavaná nádoba na vodný kameň,

Samočistenie

Veľkosť a hmotnosť

Rozmery balenia (š x v x d): 34,1 x 30 x 36 cm

Rozmery výrobku (š x v x d): 16 x 32,6 x 14 cm

Celková hmotnosť s obalom: 1,52 kg

Hmotnosť žehličky + základne: 1,75 kg

Rýchle a účinné odstraňovanie záhybov

Kontinuálny výstup pary: 45 g/min.

Príkon: 2400 W

Žehliaca plocha: SteamGlide Plus

Zosilnená para: 170 g

* Pri porovnaní s priemernou naparovacou žehličkou

Philips s výkonom 2200 W
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