
 

 

Philips Azur Performer 
Plus
Napařovací žehlička

Napařování 50 g/min, parní ráz 

200 g

Žehlicí plocha T-ionicGlide
Automatické vypnutí + 
odvápňování
2 600 W
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naší nejlepší žehlicí plochou
pařovací žehlička Philips Azur Performer nabízí výkon i snadné použití. Kombinace 
noduché funkce Quick Calc Release a naší nejlepší 5hvězdičkové žehlicí plochy T-
icGlide a funkce Automatického bezpečnostního vypnutí zajišťuje dokonalé žehlení.

Rychlé a výkonné žehlení
• 2 600 W pro rychlý ohřev a mimořádný výkon
• Trvalý výstup páry až 50 g/min usnadňuje odstraňování záhybů
• Parní ráz až 200 g

Snadné klouzání po všech tkaninách
• T-ionicGlide: naše nejlepší 5hvězdičková žehlicí plocha

Bezpečné žehlení
• Funkce Self-Clean pro účinné odstranění vodního kamene
• Žehlička se automaticky vypne, když je nečinná
• Rychlé odstranění vodního kamene z parního hrnce

Pohodlné žehlení
• Inovativní systém CordGuide
• Automatické řízení páry zajistí správnou páru pro každý oděv
• Špička Triple Precision umožňuje optimální kontrolu a viditelnost
• Optimální hmotnost pro snazší ovladatelnost po oděvech



 2 600 W pro rychlý ohřev

2 600 W pro rychlý ohřev a mimořádný výkon.

Výstup páry až 50 g/min

Trvalý výstup páry až 50 g/min zaručuje 
dokonalé množství páry pro efektivní 
odstraňování záhybů.

Parní ráz až 200 g

Parní ráz lze použít pro vertikální napařování a 
nejodolnější záhyby.

Žehlicí plocha T-ionicGlide

Žehlicí plocha T-ionicGlide – nejlepší klouzání 
a odolnost proti poškrábání, 5hvězdičková 
žehlicí plocha s integrovanou vrstvou oxidu 
titanu.

Samočištění

Zabudovaná nádobka na vodní kámen a hlavně 
samočisticí funkce žehlicí plochy odstraní i ten 
nejvytrvalejší vodní kámen. Čistá žehlicí plocha 
zlepší výkon napařování a výsledky žehlení.

Automatické vypnutí

Žehlička se automaticky vypne, pokud je 
ponechána bez dozoru. Vypne se po 
8 minutách stání na odkládací ploše a po 
30 sekundách, je-li položena na žehlicí ploše 
nebo na boku.

CordGuide

Inovativní systém CordGuide se jednoduše 
připne k žehlicímu prknu a udržuje kabel 
během žehlení mimo žehlicí plochu.

Automatické řízení páry

Automatické řízení páry vás nezatěžuje 
vybíráním množství páry. Stačí zvolit teplotu 
pro oděvy, které žehlíte, a můžete začít.

Zelené logo společnosti Philips
Zelené výrobky společnosti Philips 
umožňují snížit náklady, spotřebu energie 
a emise CO2. Jak? Nabízejí významná 
zdokonalení v oblasti ochrany životního 
prostředí v jedné nebo několika 
oblastech, na které se společnost Philips 
zaměřuje – energetická úspornost, 
obalové materiály, nebezpečné látky, 
hmotnost, recyklace a likvidace 
a spolehlivá dlouhá životnost.
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Přednosti
Napařovací žehlička
Napařování 50 g/min, parní ráz 200 g Žehlicí plocha T-ionicGlide, Automatické vypnutí + odvápňování, 
2 600 W
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Rychlé a výkonné odstraňování záhybů
• Žehlicí plocha: T-ionicGlide
• Plynulý výstup páry: 50 g/min
• Parní ráz: 200 g
• Vertikální napařování: Ano
• Rozprašovač: Ano
• Spotřeba: 2 600 W
• Ionizační technologie Deepsteam: Ano
• Různá nastavení páry: Ano

Snadné použití
• Kapacita nádržky na vodu: 300 ml
• Nalévání a vylévání vody: Dvířka s otvíráním do 

stran
• Drip stop: Ano

• Měkká rukojeť: Ano
• Automatické bezpečnostní vypnutí: Ano
• Úložný prostor pro kabel: Svorka kabelu
• Délka napájecího kabelu: 2 m

Podpora udržitelného rozvoje
• Nastavení ECO: 20% snížení spotřeby energie

Kontrola usazenin
• Řešení Calc clean: Automatické čištění
• Quick Calc Release: Ano

Příslušenství
• CordGuide: Ano
•
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Specifikace
Napařovací žehlička
Napařování 50 g/min, parní ráz 200 g Žehlicí plocha T-ionicGlide, Automatické vypnutí + odvápňování, 
2 600 W

* až 20% snížení spotřeby energie na základě normy IEC 603311, ve 
srovnání s RI3320 při maximálním nastavení

http://www.philips.com

