
Dampstrykejern

Azur Performer Plus

 
Damp, 45g/min, dampstøt på
180g

SteamGlide Plus-strykesåle

Auto. sikkerhetsutkob., antikalk

2400 watt

 
GC4512/20

Raskere, enklere og smartere
Med lettvint kalkrenssystem

Azur Performer-dampstrykejernet fra Philips har kraftig ytelse og er enkel i bruk.

Dette strykejernet har Quick Calc Release for enkel kalkfjerning, automatisk

dampkontroll og SteamGlide-strykesåle for langvarig dampytelse.

Rask og kraftig ytelse

2400 W for rask oppvarming av strykejernet

Damp på opptil 45 g/min for bedre fjerning av skrukker

Dampstøt på opptil 180 g

Glir lett på alle typer tekstiler

SteamGlide Plus-strykesåle: Den glatteste strykesålen for raskere stryking

Sikker stryking

Strykejernet slår seg automatisk av når du går fra det

Selvrensende for effektiv kalkfjerning

Rask kalkfjerning for å fjerne kalk fra dampenheten

Behagelig stryking

Automatisk dampkontroll gir riktig damp til hvert plagg

Optimal vekt for enklere bevegelse over plagget

Tupp for trippel presisjon gir optimal kontroll og sikt



Dampstrykejern GC4512/20

Høydepunkter

2400 W for rask oppvarming

Med 2400 W varmes Azur Performer Plus-

dampjernet opp raskt, og den kraftige ytelsen

gir flotte strykeresultater.

Damp på opptil 45 g/min

Kontinuerlig damp på opptil 45 g / min gir

riktig mengde damp, slik at du kan fjerne alle

skrukker effektivt.

Dampstøt på opptil 180 g

Dampstøt kan brukes til vertikal damping og på

vanskelige skrukker.

SteamGlide Plus-strykesåle

SteamGlide Plus-strykesålen med best glid

gjør strykejobben lekende lett. De nøye

utformede ventilene sikrer god dampfordeling.

Selvrensende

I tillegg til den innebygde kalkbeholderen vil

selvrensfunksjonen til strykesålen fjerne de

vanskeligste kalkrestene. Med en ren strykesåle

får du bedre dampytelse og strykeresultater.

Automatisk avslåing

Dampjernet slår seg av automatisk når du går

fra det. Det slås av etter åtte minutter hvis det

settes på støtten, og etter 30 sekunder hvis du

går fra det mens det ligger på strykesålen eller

på siden.

Automatisk dampkontroll

Med automatisk dampkontroll trenger du ikke å

tenke på hvor mye damp du trenger. Velg

temperatur for plagget du skal stryke, og sett i

gang.

Tupp for trippel presisjon

Den spisse tuppen på Philips Azur Performer er

nøyaktig på tre måter: Den har en spiss tupp, et

knappespor og en stilig design. Tuppen for

trippel presisjon gjør at du kan nå selv de

vanskelige områdene, f.eks. rundt knapper eller

mellom folder.

Optimal vekt

Strykejernet har en optimal vekt for enkelt å gli

over plagget. Dette gjør at strykingen går

lettere, og det er enkelt hele tiden å plassere

strykejernet på brettet og sette det tilbake på

støtten.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.



Dampstrykejern GC4512/20

Spesifikasjoner

Rask og effektiv fjerning av skrukker

Strykesåle: SteamGlide Plus

Kontinuerlig damputslipp: 45 g/min

Dampstøt: 180 g

Vertikal damping

Dusj

Drift: 2400 W

Lett å bruke

Kapasitet for vanntank: 300 ml

Fylle på og tømme ut vann: Lokk med

sidelengs åpning

Dryppstopp

Automatisk sikkerhetsutkobling

Ledningsoppbevaring: Ledningsklemme

Lengde på nettledning: 2 m

Komme til på vanskelige steder: Tupp for

trippel presisjon

Automatisk dampsensor

Rask og enkel påfylling

Håndtak med struktur

Bærekraft

ØKO-innstilling: 20 % energireduksjon

Kalkhåndtering

Quick Calc Release
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