
 

Парна ютия

Azur Performer Plus

  Пара 50 г/мин; 200 г парен удар

Гладеща повърхност T-ionicGlide

Предпазно авт. изключване + Anti-

calc

2600 вата

 

GC4521/87

По-бързо, по-лесно и по-интелигентно
С нашата гладеща повърхност с най-добро плъзгане досега

Парната ютия Philips Azur Performer комбинира мощното представяне с лекота на

ползването. Тя обединява лесното Бързо освобождаване на накип с 5-звездната гладеща

повърхност T-ionicGlide за най-добро плъзгане, както и Предпазното автоматично

изключване за оптимални резултати от гладенето с лекота.

Бързо и мощно представяне

Мощност 2600 W за бързо загряване и силна пара

Подаване на пара до 50 г/мин за по-добро премахване на гънки

Парен удар до 200 г

Лесно гладене на всякакви тъкани

Т-ionicGlide: най-добрата ни гладеща повърхност с 5-звездна оценка

Безопасност при гладене

Самопочистване за ефективно премахване на накип

Ютията се изключва автоматично, когато е оставена без надзор

Функция за бързо премахване на накип, за да премахнете накипа от парната си ютия

Удобно гладене

Иновативен CordGuide

Автоматичен регулатор за правилното количество пара за всяка дреха

Троен прецизен връх за оптимално управление и видимост

Оптимално тегло за по-лесно маневриране върху дрехите
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Акценти

2600 W за бързо загряване

Мощност 2600 W за бързо загряване и силна пара.

Пара до 50 г/мин

Непрекъснатото пароподаване до 50 г/мин ви дава

идеалното количество пара за ефективно

отстраняване на всички гънки.

Парен удар до 200 г

Парният удар може да се използва за вертикално

гладене и упорити гънки.

Гладеща повърхност T-ionicGlide

T-ionicGlide е нашата най-добра и устойчива на

надраскване гладеща повърхност с 5-звездна оценка и

вграден слой титанов оксид.

Самопочистване

В допълнение към вградения контейнер за

почистване на накип функцията за самопочистване на

вашата гладеща повърхност ще отстрани и най-

упорития накип. Чистата гладеща повърхност ще

подобри ефективността на парата и резултатите от

гладенето.

Автоматично изключване

Парната ютия се изключва автоматично, когато е

оставена без надзор. Тя ще се изключи след 8

минути, когато е оставена на петата й, и след 30

секунди, когато е оставена на гладещата повърхност

или настрани.

CordGuide

Иновативният CordGuide просто се защипва към

дъската ви за гладене и насочва кабела настрани при

гладене.

Автоматичен регулатор на парата

Автоматичният регулатор за пара премахва

притесненията ви за избора на необходимото

количество пара. Просто изберете температурата за

дрехите, които гладите, и готово.

Троен прецизен връх

Заостреният връх на Philips Azur Performer е

прецизен по 3 начина: заострен връх, жлеб за

гладене около копчета и заострен дизайн на носа.

Тройно прецизният връх ви позволява да достигнете

дори най-трудните части, напр. около копчета или

между плисета.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Бързо и мощно премахване на гънките

Гладеща повърхност: Т-ionicGlide

Постоянно подаване на пара: 50 г/мин

Парен удар: 200 гр

Вертикално гладене

Функция за впръскване

Захранване:

2600 W

Йонизирана дълбоко проникваща пара

Променливи настройки за парата

Лесна употреба

Вместимост на резервоара за вода: 300 мл

Пълнене и изпразване на водния резервоар:

Странично отваряща се вратичка

Спиране на прокапването

Мека дръжка

Предпазно автоизключване

Прибиране на кабела:

Щипка за кабела

Дължина на захранващия кабел: 2 м

Устойчивост

ECO настройка: 20% по-малко енергия

Предпазване от варовик

Решение за премахване на варовик: Самопочистване

Quick Calc Release

Аксесоари

CordGuide

* Спестява до 20% енергия, на базата на протокол IEC 603311, в

сравнение с RI3320 на максимална настройка
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