
Parni likalnik

Azur Performer Plus

 
Izpust 50 g/min; dodaten izpust
220 g

Likalna plošča T-ionicGlide

Sam. var. izklop + proti vod.
kamnu

2600 W moči

 

GC4527/00

Hitreje*, enostavneje in pametneje
Učinkovitejše čiščenje vodnega kamna s posodo za vodni

kamen

Philipsov parni likalnik Azur Performer Plus združuje zmogljivo delovanje z

enostavno uporabo. Ima vgrajeno posodo za vodni kamen, ki učinkovito

odstranjuje vodni kamen in poskrbi za dolgotrajno ustvarjanje pare, samodejni

parni regulator in likalno ploščo T-ionicGlide.

Hitro in zmogljivo delovanje

2600 W moči za hitro segretje likalnika

Izpust pare do 50 g/min za učinkovitejše glajenje gub.

Dodaten 220-gramski izpust pare za glajenje najtrdovratnejših gub

Preprosto drsenje po vseh tkaninah

T-ionicGlide: naša najboljša likalna plošča s 5 zvezdicami

Rešitev za odstranjevanje vodnega kamna

V vgrajeni posodi za vodni kamen se med likanjem zbirajo delci vodnega kamna

Samodejno čiščenje za učinkovito odstranjevanje vodnega kamna

Udobno likanje

Samodejni parni regulator za idealno paro za vsako oblačilo

Optimalna teža za enostavnejše pomikanje po oblačilih

Trojna natančna konica za optimalen nadzor in vidljivost



Parni likalnik GC4527/00

Značilnosti

Izpust pare do 50 g/min

Neprekinjen izpust pare do 50 g/min omogoča

idealno količino pare za učinkovito glajenje

gub.

Samodejni parni regulator

Zaradi samodejnega parnega regulatorja vam

ni treba izbirati, koliko pare potrebujete. Izberite

temperaturo za oblačila, ki jih likate, in začnite.

Trojna natančna konica

Natančna konica likalnika Philips Azur

Performer je zelo natančna na 3 načine: je

koničasta, ima žlebič gumba in elegantno

zasnovo nosu. Trojna natančna konica vam

omogoča, da lahko sežete tudi v najbolj

težavne predele, na primer okoli gumbov ali

med naborke.

Optimalna teža

Optimalna teža likalnika zagotavlja enostavno

pomikanje po vseh oblačilih, zato je uporaba

prijetna, likalnik pa lahko enostavno dvigujete

na likalno desko in postavljate na podstavek.

Vgrajena posoda za vodni kamen

Posebej zasnovana vgrajena posoda za vodni

kamen med likanjem zbira delce vodnega

kamna. Med postopkom samodejnega čiščenja

se iz likalnika izpira vodni kamen za zanesljivo

delovanje dan za dnem.

Samodejno čiščenje

Funkcija samodejnega čiščenja likalne plošče

poleg vgrajene posode za vodni kamen

odstrani tudi najtrdovratnejše delce vodnega

kamna. Čista likalna plošča izboljša izpust pare

in rezultate likanja.

Dodaten izpust pare do 220 g

Dodaten 220-gramski izpust pare za glajenje

najtrdovratnejših gub

Likalna plošča T-ionicGlide

T-ionicGlide je naša najboljša in s 5

zvezdicami nagrajena likalna plošča, ki lepo

drsi in je odporna na praske, hkrati pa vsebuje

integrirano plast iz titanovega oksida.

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko

zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste

ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih Philipsovega

prizadevanja za varovanje okolja – energijska

učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,

recikliranje in odlaganje ter zanesljivost

celotno življenjsko dobo.



Parni likalnik GC4527/00

Specifikacije

Enostavna uporaba

Prostornina zbiralnika za vodo: 300 ml

Dolžina napajalnega kabla: 2 m

Samodejni varnostni izklop

Mehek ročaj

Hitro in učinkovito glajenje gub

Neprekinjen izpust pare: 50 g/min

Napajanje: 2600 W

Likalna plošča: T-ionicGlide

Dodaten izpust pare: 220 g

Preprečevanje vodnega kamna

Odstranjevanje vodnega kamna in čiščenje:

Vgrajena posoda za vodni kamen, Samočistilni

sistem

Velikost in teža

Dimenzije embalaže (Š x V x D): 34,1 × 30 ×

36 cm

Dimenzije izdelka (Š x V x D): 16 × 32,6 ×

14 cm

Skupna teža z embalažo: 1,52 kg

Teža likalnika in podstavka: 1,75 kg

* V primerjavi s povprečnim parnim likalnikom Philips z

2200 W moči.
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