
Ångstrykjärn

Azur Performer Plus

 
Ånga 45 g/min, 210 g ångpuff

T-ionicGlide-stryksula

Automatisk säk.avstängning +
avkalkning

2 400 watt

 

GC4522/07

Snabbare, enklare och smartare
Stryksula med vår hittills bäst glidförmåga

I Philips ångstrykjärn Azur Performer kombineras kraftfull prestanda med enkel

användning. Här kombineras enkel Quick Calc Release med vår 5-stjärniga T-

ionicGlide-stryksula med bästa glidförmåga och automatisk säkerhetsavstängning

för att enkelt ge optimala strykresultat.

Snabb och kraftfull prestanda

2 400 W för snabb uppvärmning

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

Ångpuff upp till 210 g

Bra glidförmåga på alla material

T-ionicGlide: vår bästa 5-stjärniga stryksula

Säker strykning

Självrengörande för effektiv CALC-borttagning

Strykjärnet stängs automatiskt av om det lämnas obevakat

Quick Calc Release som säkert tar bort kalk från steamern

Bekväm strykning

Automatisk ångjustering ger rätt ånga för varje plagg

Spets för tredubblad precision som ger optimal kontroll och sikt

Optimal vikt gör det enkelt att föra strykjärnet över plaggen



Ångstrykjärn GC4522/07

Funktioner Specifikationer

2 400 W för snabb uppvärmning

Strykjärn på 2 400 W för snabb uppvärmning

och kraftfull prestanda

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.

Ångpuff upp till 210 g

Ångpuffen kan användas för vertikal

ångfunktion och tuffa veck.

Självrengörande

Förutom den inbyggda CALC-behållaren

avlägsnar dessutom självrengöringsfunktionen

den mest envisa kalken. En ren stryksula ger

bättre ångprestanda och strykresultat.

Automatisk avstängning

Ångstrykjärnet stängs av automatiskt om det

lämnas obevakat. Det stängs av efter 8 minuter

om det står på hälstödet och efter 30 sekunder

om står på stryksulan eller sidan.

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.

T-ionicGlide-stryksula

T-ionicGlide är vår 5-stjärniga stryksula med

bäst glidförmåga och reptålighet, och den har

ett inbyggt lager av titanoxid.

Quick Calc Release

Quick Calc Release är det enklaste sättet att ta

bort kalk från strykjärnet och garanterar kraftfull

ånga i många år framöver.

Lättanvänd

Vattentankskapacitet: 300 ml

Mjukt handtag

Automatisk säkerhetsavstängning

Sladdlängd: 2 m

Sladdförvaring: Sladdklämma

Droppstopp

Fylla på och tömma ur vatten: Öppning i

sidled

Hållbarhet

ECO-inställning: 20 % mindre

energiförbrukning

Snabb och kraftfull strykning av veck

Konstant ångavgivning: 50 g/min

Effekt: 2400 W

Stryksula: T-ionicGlide

Spray

Ångpuff: 210 g

Vertikal ångstrykning

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.
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