
Höyrysilitysrauta

Azur Performer Plus

 
Tehokas 2400 W:n
höyrysilitysrauta

Höyry 45g/min, höyrysuihkaus
220 g

Automaattinen virrankatkaisu

Automaattinen höyryn

 

GC4527/07

Asiakkaiden suosikki – Azur PerformerPlus -

höyrysilitysrauta

Kalkinpoistoastia tehostaa kalkinpoistoa

Philips Azur Performer Plus -höyrysilitysrauta on Philipsin asiakkaiden

suursuosikki. Se on saanut huippupisteet käyttäjiltä muun muassa ruotsalaisella

Prisjakt-sivustolla ja se on yksi Philipsin kaikkein suosituimmista

höyrysilitysraudoista. Se on kevyt ja kätevä käyttää, ja se on muodoiltaan kapea ja

tyylikäs.

Nopea ja tehokas

2400 W, lämpenee nopeasti

Huolehdi vaatteistasi

Höyrysuihkaus (jopa 220 g/min) auttaa poistamaan sitkeimmätkin rypyt

Liukuu hyvin kaikilla kankailla

T-ionicGlide-pohja: paras 5 tähden pohjamme

Kalkinpoistoratkaisu

Itsepuhdistustoiminto poistaa kalkin

Helppo kalkinpoisto

Mukavaa silitystä

Automaattinen höyrynhallinta säätää höyryn vaatteen mukaan

Automaattinen virrankatkaisu



Höyrysilitysrauta GC4527/07

Kohokohdat

2400 W, lämpenee nopeasti

Tehokas 2400 watin silitysrauta lämpenee

nopeasti ja toimii tehokkaasti. Silitysraudassa

on suuri 300 ml:n vesisäiliö ja pitkä 2 metrin

johto helpottamassa silittämistä.

Huolehdi vaatteistasi

Kun vaatteet silitetään höyryn avulla, ne eivät

likaannu yhtä nopeasti ja pysyvät

hyvännäköisinä pidempään. Käyttämällä

höyrysilitysrautaa saat vaatteet säilyttämään

vastasilitetyn tuntuman pidempään. Pidennät

vaatteen käyttöikää, koska et joudu pesemään

vaatetta yhtä usein tai viemään sitä

kemialliseen pesuun! Jos haluat ottaa vastuuta

ympäristöstä, voit valita automaattisen

höyrytoiminnon sijaan ECO-asetuksen, joka

säästää energiaa, mutta antaa silti hyvät

silitystulokset.

Automaattinen höyrynhallinta

Automaattinen höyrynhallinta tuottaa juuri

oikean määrän höyryä. Valitse vain vaatteille

sopiva lämpötila ja aloita silitys.

T-ionicGlide-pohja

Titaanioksidikerroksen sisältävä T-ionicGlide

on Philipsin kaikkein paras pohjalevy, joka

liukuu erinomaisesti ja kestää

naarmuuntumista paremmin. Silitysraudan

paino on optimoitu niin, että sitä on helppo

liikuttaa kaikentyyppisillä kankailla.

Automaattinen virrankatkaisu

Et enää joudu olemaan huolissasi siitä,

unohditko silitysraudan päälle, kun lähdit

kotoa. Tämän höyrysilitysraudan virta katkeaa

automaattisesti, kun jätät sen paikoilleen. Jos

silitysrauta jätetään pohjalevy alaspäin, se

sammuu automaattisesti 20 sekunnin kuluttua.

Jos se on jätetty telineeseen, se sammuu

kahdeksan minuutin kuluttua.

Itsepuhdistustoiminto poistaa kalkin

Pikakalkinpoistotoiminnon lisäksi tässä

höyrysilitysraudassa on myös

itsepuhdistustoiminto. Siten poistetaan

säännöllisesti kalkkijäämät, jotka olisivat

muuten tarttuneet silitysraudan pohjalevyyn.

Pohjalevy pysyy puhtaana ja hyvin liukuvana.

Helppo kalkinpoisto

Erityisesti muotoiltu sisäinen kalkkisäiliö kerää

kalkkijäämät silityksen aikana. Itsepuhdistava

prosessi huuhtelee kalkin silitysraudasta niin,

että silitysraudan suorituskyky säilyy päivästä

toiseen.

Höyrysuihkaus jopa 220 g

Höyrysuihkaus (jopa 220 g/min) auttaa

poistamaan sitkeimmätkin rypyt

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.



Höyrysilitysrauta GC4527/07

Tekniset tiedot

Nopea ryppyjen silitys

Jatkuva höyryntuottokyky: 45 g/min

Virta: 2400 W

Lisähöyry: 210 g

Pystyhöyrytys

Sumutin

Helppokäyttöinen

Vesisäiliön tilavuus: 300 ml

Tippalukko

Virtajohdon pituus: 2 m

Automaattinen virrankatkaisu

Sivulle aukeava luukku

Pehmeä kädensija

Nopea ja tehokas ryppyjen poisto

Jatkuva höyryntuotto: 45 g/min

Virta: 2400 W

Pohja: T-ionicGlide-pohja

Lisähöyry: 220 g

Kalkinpoisto

Kalkinpoisto ja puhdistus: Kiinteä kalkkisäiliö,

Itsepuhdistava

Koko ja paino

Pakkauksen mitat (L x K x S): 34,1 x 30 x

36 cm

Tuotteen mitat (L x K x S): 16 x 32,6 x 14 cm

Kokonaispaino pakkauksen kanssa: 1,52 kg

Silitysraudan ja alustan paino: 1,75 kg

* Verrattuna tavalliseen 2 200 watin Philips-

höyrysilitysrautaan
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