
 

Fier de călcat cu
abur

Azur Performer Plus

 
Abur 50 g/min.; jet de abur 200
g

Talpă T-ionicGlide

Oprire automată + sistem
anticalcar

2600 Waţi

 

GC4521/17
Mai uşor, mai rapid şi mai inteligent
Talpa cu cea mai bună alunecare produsă de noi până acum

Fierul de călcat cu abur Azur Performer de la Philips combină performanţa cu

uşurinţa de utilizare. Combinând funcţia de detartrare QuickCalc Release cu talpa

de 5 stele T-ionicGlide şi cu funcţia de oprire automată de siguranţă, acesta oferă

rezultate optime de călcare cu cea mai mare uşurinţă.

Alunecare uşoară pe toate tipurile de materiale

T-ionicGlide: cea mai bună talpă a noastră

Călcare confortabilă

Sistem CordGuide inovator

Control automat al aburului pentru o cantitate adecvată de abur pentru fiecare articol

de îmbrăcăminte

Greutate optimă, pentru manevrare mai uşoară

Vârf cu precizie triplă, pentru control şi vizibilitate optime

Călcare sigură

Fierul de călcat se opreşte automat atunci când este lăsat nesupravegheat

Curăţare automată pentru eliminarea eficientă a calcarului

Detartrare rapidă pentru îndepărtarea depunerilor de calcar de pe aparatul tău de

călcat

Performanţă rapidă şi puternică

2600 W pentru încălzire rapidă şi performanţe deosebite

Debit de abur continuu, de până la 50 g/min, pentru o mai bună îndepărtare a cutelor

Jet de abur de până la 200 g
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Repere

2600 W pentru încălzire rapidă

2600 W pentru încălzire rapidă şi performanţe

deosebite.

Debit de abur de până la 50 g/min

Debitul de abur continuu de până la 50 g/min

îţi oferă cantitatea perfectă de abur pentru a

îndepărta eficient toate cutele.

Jet de abur de până la 200 g

Jetul de abur poate fi utilizat pentru abur

vertical şi cutele dificile.

Talpă T-ionicGlide

T-ionicGlide este cea mai performantă talpă

Philips. Aceasta oferă un nou standard de

alunecare şi de rezistenţă la zgârieturi pentru

fiarele de călcat cu tehnologie OptimalTemp.

Noul strat de acoperire patentat va asigura

rezultate excelente. Forma şi orificiile de

ventilare atent proiectate asigură o distribuţie

uniformă a aburului, pentru eliminarea uşoară

a cutelor.

Oprire automată de siguranță

Fierul de călcat se opreşte automat atunci când

îl laşi nesupravegheat. Se opreşte după 8

minute dacă este lăsat în poziţie verticală şi

după 30 de secunde dacă este lăsat pe talpă

sau pe o parte laterală.

Control automat al aburului

Controlul automat al aburului te eliberează de

grija selectării cantităţii necesare de abur. Nu

trebuie decât să selectezi temperatura pentru

hainele pe care le calci şi asta este tot.

Greutate optimă

Fierul de călcat are greutatea optimă pentru o

alunecare mai uşoară pe orice articol de

îmbrăcăminte, făcând călcatul mai simplu şi

facilitând poziţionarea fierului de călcat pe

masă.

Vârf cu precizie triplă

Vârful ascuţit al fierului de călcat Philips Azur

Performer este foarte precis din 3 motive: are

un vârf ascuţit, un canal pentru nasturi şi un

design precis al capătului. Vârful cu precizie

triplă îţi permite să ajungi şi la cele mai

problematice porţiuni, de ex. în jurul nasturilor

sau între pliuri.

Curăţare automată

Pe lângă rezervorul integrat pentru calcar,

funcţia de curăţare automată a tălpii

îndepărtează chiar şi cel mai persistent calcar.

O talpă curată îmbunătăţeşte performanţa

aburului şi rezultatele călcării.

CordGuide

Sistemul inovator CordGuide se fixează pe

masa de călcat şi îndepărtează cablul în

timpul călcatului.

Sistem de detartrare QuickCalc Release

QuickCalc Release este cea mai uşoară

modalitate de a îndepărta depunerile de pe

fierul de călcat şi garantează un abur puternic

constant ani la rând.
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Specificaţii

Accesorii

CordGuide

Gestionarea depunerilor de calcar

Soluţie de detartrare: Curăţare automată

Decalcifiere rapidă

Uşor de utilizat

Sistem pentru depozitarea cablului: Clemă

pentru cablu

Sistem anti-picurare

Lungime cablu de alimentare: 2,5 m

Oprire automată de siguranţă

Mâner moale

Capacitate rezervor de apă: 300 ml

Alimentare şi evacuare apă: Uşă cu

deschidere laterală

Îndepărtarea rapidă şi puternică a cutelor

Debit de abur continuu: 50 g/min

Alimentare: 2600 W

Talpă: T-ionicGlide

Pulverizator

Jet de abur: 200 g

Abur pe verticală

Ionic DeepSteam

Mai multe setări pentru abur
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