
Dampstrykejern

Azur Performer Plus

 
Kraftfullt dampstrykejern på
2400 watt

45 g/min konstant damp, 220 g
dampstøt

Automatisk avstengning

Automatisk dampjustering

 

GC4527/07

Kundenes favoritt – Azur PerformerPlus

dampstrykejern

Innebygd beholder samler opp kalk når du stryker

Philips Azur Performer Plus dampstrykejern er Philips storselgende kundefavoritt.

Den fikk toppkarakter av brukerne på Prisjakt og er et av Philips aller mest

populære dampstrykejern. Det er lett og praktisk å bruke og har en flott, slank

design.

Rask og kraftig ytelse

2400 W for rask oppvarming

Vedlikehold og stell pent med klærne

Dampstøt på opptil 220 g/min fjerner selv de vanskeligste skrukkene

Glir lett på alle typer tekstiler

T-ionicGlide: Vår beste strykesåle

Kalkrensløsning

Selvrengjøringsfunksjon som fjerner kalk

Enkel avkalking

Behagelig stryking

Automatisk dampjustering gir rett mengde damp til alle plagg

Automatisk avstengning
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Høydepunkter

2400 W for rask oppvarming

Det kraftfulle strykejernet på 2400 watt varmes

raskt opp og har en kraftfull ytelse. Strykejernet

har også en stor vanntank på 300 ml og en

lang ledning på 2 m for å gjøre strykingen

enda enklere.

Vedlikehold og stell pent med klærne

Når du stryker plaggene blir de ikke skitne like

fort og holder seg fine lengre. Hvis du i tillegg

bruker et dampstrykejern, beholder de den

velstelte, nystrøkne følelsen lengre. Du

forlenger plaggets levetid og slipper i tillegg å

vaske eller levere det til rens like ofte! For å

verne om miljøet kan du også, istedet for

automatisk damp, velge ECO-innstillingen for

å spare energi og likevel få gode

strykeresultater.

Automatisk dampjustering gir rett mengde

damp til alle plagg

Dette strykejernet har automatisk dampkontroll.

For best mulig resultat velger strykejernet

automatisk den optimale mengden damp ut fra

temperaturen du har valgt.

T-ionicGlide: Vår beste strykesåle

T-ionicGlide, med et innebygd lag av

titanoksid er den beste strykesålen av samtlige

på Philips dampstrykejern, med superb

glideevne og motstandskraft mot riper. Vekten

på strykejernet er optimalisert for at det skal bli

enkelt å føre over alle forskjellige typer plagg.

Automatisk avstengning

Den elektroniske utkoblingen slår automatisk

av strykejernet når du går fra det, eller hvis det

velter.

Selvrengjøringsfunksjon som fjerner kalk

I tillegg til hurtigavkalkings-funksjonen finnes

det også en funksjon for selvrengjøring i dette

strykejernet. Dette innebærer at kalkfragmenter

som ellers hadde blitt sittende fast på

strykesålen, regelmessig fjernes og strykesålen

forblir ren og med fortsatt god glideevne.

Enkel avkalking

Vår spesielt utformede og innebygde CALC-

beholder samler opp kalkpartikler når du

stryker. Den selvrengjørende prosessen skyller

kalken ut av strykejernet slik at strykejernet

opprettholder en konsekvent strykeytelse dag

efter dag.

Dampstøt på opptil 220 g

Dampstøt på opptil 220 g/min fjerner selv de

vanskeligste skrukkene

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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Spesifikasjoner

Rask fjerning av skrukker

Kontinuerlig damp: 45 g/min

Drift: 2400 W

Dampstøt: 210 g

Vertikal damp

Vannspray

Lett å bruke

Kapasitet for vanntank: 300 ml

Dryppstopp

Lengde på nettledning: 2 m

Automatisk sikkerhetsutkobling

Lokk med sidelengs åpning

Mykt håndtak

Rask og effektiv fjerning av skrukker

Kontinuerlig damputslipp: 45 g/min

Drift: 2400 W

Strykesåle: T-ionicGlide

Dampstøt: 220 g

Kalkhåndtering

Avkalking og rengjøring: Innebygd

kalkbeholder, Selvrensende

Størrelse og vekt

Emballasjemål (B x H x L): 34,1 x 30 x 36 cm

Produktmål (B x H x L): 16 * 32,6 * 14 cm

Totalvekt med emballasje: 1,52 kg

Vekt på strykejern + base: 1,75 kg

* Sammenlignet med et gjennomsnittlig dampjern fra

Philips på 2200 W
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