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Strumień pary 50 g/min,
uderzenie 200 g

Stopa T-ionicGlide

Autom. wyłączanie, system
antywapienny

2600 W

 

GC4521/17
Szybsze, prostsze i sprytniejsze
Z naszą stopą o najlepszym poślizgu

Żelazko parowe Philips Azur Performer stanowi połączenie dużej wydajności i

łatwości użycia. Dzięki połączeniu funkcji Quick Calc Release z naszą najlepszą,

najwyżej ocenianą stopą żelazka T-ionicGlide oraz automatycznym wyłączaniem

można z łatwością uzyskać optymalne rezultaty prasowania.

Dobry poślizg po wszystkich rodzajach tkanin

T-ionicGlide: nasza najlepsza, 5-gwiazdkowa stopa

Wygoda prasowania

Innowacyjna prowadnica do przewodu

Automatyczny regulator pary zapewnia odpowiednią ilość pary do każdego rodzaju

tkanin

Optymalna waga ułatwia przesuwanie żelazka po ubraniach

Końcówka Triple Precision ułatwia prasowanie trudno dostępnych miejsc

Bezpieczne prasowanie

Żelazko pozostawione bez nadzoru wyłącza się automatycznie

Funkcja Self Clean umożliwia skuteczne usuwanie kamienia

Funkcja Quick Calc Release pozwala usunąć kamień ze steamera

Szybkie nagrzewanie i duża wydajność

Moc 2600 W zapewnia szybkie nagrzewanie się i skuteczną pracę

Strumień pary do 50 g/min ułatwia rozprasowywanie zagnieceń

Silne uderzenie pary do 200 g
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Zalety

Moc 2600 W zapewnia szybkie nagrzewanie

się

Moc 2600 W zapewnia szybkie nagrzewanie

się i skuteczną pracę.

Strumień pary do 50 g/min

Ciągły strumień pary do 50 g/min zapewnia

optymalną ilość pary pozwalającą skutecznie

rozprasować wszystkie zagniecenia.

Silne uderzenie pary do 200 g

Funkcji silnego uderzenia pary można używać

do prasowania w pionie i usuwania

uporczywych zagnieceń.

Stopa T-ionicGlide

T-ionicGlide to najlepsza stopa firmy Philips.

Wraz z żelazkami OptimalTemp wyznacza

nowy standard poślizgu i odporności na

zarysowania. Nowa, opatentowana powłoka

zapewnia doskonałe rezultaty. Starannie

zaprojektowany kształt i otwory gwarantują

równomierne rozprowadzanie pary ułatwiające

rozprasowywanie zagnieceń.

Automatyczne wyłączanie

Żelazko parowe pozostawione bez nadzoru

wyłącza się automatycznie. Postawione na

podstawie wyłącza się po 8 minutach, zaś na

stopie lub na boku — po 30 sekundach.

Automatyczny regulator pary

Dzięki automatycznemu regulatorowi pary nie

trzeba się już martwić o dobór odpowiedniej

ilości pary. Wystarczy ustawić temperaturę do

prasowania określonego rodzaju tkaniny i

gotowe.

Optymalna waga

Żelazko ma optymalną wagę, przez co

umożliwia łatwe prasowanie wszelkich tkanin.

Prasowanie jest mniej kłopotliwe, a

przekładanie żelazka na deskę do prasowania i

z powrotem na podstawę jest łatwe.

Końcówka Triple Precision

Końcówka stożka parowego żelazka Philips

Azur Performer jest precyzyjna na 3 sposoby:

ma spiczastą końcówkę, rowek do prasowania

wokół guzików oraz gładki kształt. Końcówka

Triple Precision pozwala dotrzeć nawet do

najtrudniej dostępnych miejsc, m.in. obszaru

wokół guzików oraz pomiędzy plisami.

Funkcja samoczyszczenia

Poza funkcją Quick Calc Release bardziej

dokładne czyszczenie stopy żelazka usuwa

najbardziej oporne osady z kamienia. Czysta

stopa zwiększy wydajność strumienia pary i

poprawi efekty prasowania.

Prowadnica do przewodu CordGuide

Innowacyjna prowadnica do przewodu

przypinana do deski do prasowania utrzymuje

przewód z dala od żelazka podczas

prasowania.

Funkcja Quick Calc Release

Funkcja Quick Calc Release to najłatwiejszy

sposób na usuwanie kamienia z żelazka.

Gwarantuje strumień pary o stałej, dużej mocy

przez długie lata.
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Dane techniczne

Akcesoria

Prowadnica do przewodu CordGuide

Zabezpieczenie przed osadzaniem się

kamienia

Rozwiązanie antywapienne: Samoczyszczenie

Funkcja Quick Calc Release

Wygodne użytkowanie

Schowek na przewód: Zacisk do przewodu

zasilającego

Blokada kapania

Długość przewodu zasilającego: 2,5 m

Automatyczne wyłączanie

Gumowany uchwyt

Pojemność zbiornika wody: 300 ml

Napełnianie i wylewanie wody: Drzwiczki

otwierające się na boki

Szybkie i skuteczne usuwanie zagnieceń

Stała dystrybucja pary: 50 g/min

Moc: 2600 W

Stopa żelazka: T-ionicGlide

Spryskiwacz

Silne uderzenie pary: 200 g

Pionowy strumień pary

System Ionic Deepsteam

Regulowane wytwarzanie pary
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