
Ångstrykjärn

Azur Performer Plus

 
Ånga 45 g/min, 190 g ångpuff

Steamglide Plus-stryksula

Automatisk avstängning +
avkalkning

2 400 watt

 

GC4517/20

Snabbare*, enklare och smartare
Effektiv avkalkning med CALC-behållaren

Philips ångstrykjärn Azur Performer kombinerar kraftfull prestanda med enkel

användning. Den inbyggda CALC-behållaren för effektiv kalkborttagning ger

långvarig ångkapacitet, automatisk ångjustering och SteamGlide Plus-stryksula.

Snabb och kraftfull prestanda

2 400 W för snabb uppvärmning av strykjärnet

Konstant ångutsläpp upp till 45 g/min för bättre borttagning av veck

Ångpuff upp till 190 g

Bra glidförmåga på alla material

SteamGlide Plus-stryksula: bästa glidförmåga för snabbare strykning

Kalklösning

Inbyggd CALC-behållare samlar upp kalk vid strykning

Självrengörande för effektiv CALC-borttagning

Bekväm strykning

Automatisk ångjustering ger rätt ånga för varje plagg

Spets för tredubblad precision som ger optimal kontroll och sikt

Elektronisk avstängning när strykjärnet lämnas obevakat

Optimal vikt gör det enkelt att föra strykjärnet över plaggen



Ångstrykjärn GC4517/20

Funktioner

2 400 W för snabb uppvärmning

Med 2 400 W värms ångstrykjärnet Azur

Performer Plus upp snabbt och har kraftfulla

prestanda som ger mycket bra strykresultat.

Ånga upp till 45 g/min

Konstant ångutsläpp upp till 45 g/min ger dig

den perfekta mängden ånga för att effektivt ta

bort alla veck.

Steamglide Plus-stryksula

Vår SteamGlide Plus-stryksula med en suverän

glidförmåga, som gör strykningen snabb och

enkel. De omsorgsfullt utformade

ventilationshålen säkerställer en välbalanserad

ångfördelning.

Inbyggd CALC-behållare

Vår speciellt utformade och inbyggda CALC-

behållare samlar upp kalkpartiklar under

strykningen. Den självrengörande processen

spolar ut kalken ur strykjärnet så att en

konsekvent strykprestanda bibehålls dag efter

dag.

Självrengörande

Förutom den inbyggda CALC-behållaren

avlägsnar dessutom självrengöringsfunktionen

den mest envisa kalken. En ren stryksula ger

bättre ångprestanda och strykresultat.

Automatisk ångjustering

Med automatisk ångjustering slipper du

funderar över vilken mängd ånga du behöver.

Välj bara den stryktemperatur som

rekommenderas för plagget och sätt igång.

Spets för tredubblad precision

Spetsen på Philips Azur Performer har tre

fördelar som ger en exakt strykning: den

spetsiga formen, knappskåran och den

smidiga, tunna frontdesignen. Med spetsen för

tredubblad precision kommer du åt även på de

knepigaste ställena, t.ex. runt knappar och

mellan veck.

Optimal vikt

Vikten på strykjärnet är optimerad för att det

ska bli enkelt att föra över alla typer av plagg.

Det underlättar både strykningen och rörelsen

när du gång på gång placerar strykjärnet på

brädan och sedan tillbaka på hälstödet.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.



Ångstrykjärn GC4517/20

Specifikationer

Snabb borttagning av veck

Spraya vatten

Konstant ånga: 45 g/min

Effekt: 2400 W

Ångpuff: 190 g

Lättanvänd

Vattentankskapacitet: 300 ml

Sladdlängd: 2 m

Droppstopp

Automatisk avstängning

Namn på stryksula: SteamGlide Plus

Avkalkningshantering

Avkalkning och rengöring: Inbyggd CALC-

behållare, Självrengörande

Storlek och vikt

Förpackningens mått (BxHxD): 34,1 * 30 *

36 cm

Produktmått (BxHxD): 16 * 32 * 14 cm

Total vikt med förpackning: 1,75 kg

Strykjärnets vikt + basenhet: 1,52 kg
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