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Kraftfullt ångstrykjärn på 2400
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45g/min konstant ånga, 220 g
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Automatisk avstängning

Autom. ångjustering ger rätt
ånga för varje plagg

 

GC4527/07

Kundernas favorit - Azur PerformerPlus

ångstrykjärn

Inbyggd behållare samlar upp kalk vid strykning

Philips ångstrykjärn från Azur-serien har nu fått ännu ett bäst i test, denna gång av

råd och Rön. Azur Performer Plus har även fått toppbetyg av användarna på

Prisjakt och är ett av Philips allra mest populära ångstrykjärn. Den är lätt och

smidig att använda och har en snygg, slimmad design.

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 220 g för att ta bort envisa veck

Bra glidförmåga på alla material

T-ionicGlide: Philips bästa stryksula

Kalklösning

Enkel avkalkning

Bekväm strykning

Automatisk ångjustering ger rätt ånga för varje plagg

Optimal vikt gör det enkelt att föra strykjärnet över plaggen

Automatisk avstängning
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Funktioner

2 400 W för snabb uppvärmning

Det kraftfulla strykjärnet på 2400 watt värms

snabbt upp och har en kraftfull prestanda.

Strykjärnet har även en stor vattentank på 300

ml och en lång sladd på 2 m för att underlätta

strykningen ytterligare.

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.

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.

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, med ett inbyggt lager av

titanoxid, är vår bästa stryksula som har superb

glidförmåga och reptålighet av samtliga Philips

ångstrykjärn. Vikten på strykjärnet är optimerad

för att det ska bli enkelt att föra över alla olika

typer av plagg.

Automatisk avstängning

Du behöver aldrig oroa dig för att glömma

strykjärnet på hemma. Ångstrykjärnet stängs av

om du lämnar det stillastående. Om strykjärnet

lämnas på stryksulan strängs detautomatiskt av

efter 30 sekunder; på hälstödet stängs det

automatiskt av efter 8minuter.

Enkel avkalkning

Vår speciellt utformade och inbyggda CALC-

behållare samlar upp kalkpartiklar under

strykningen. Den självrengörande processen

spolar ut kalken ur strykjärnet så att en

konsekvent strykprestanda bibehålls dag efter

dag.

Ångpuff på upp till 220 g

Ångpuff upp till 220 g för att ta bort envisa veck

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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Specifikationer

Snabb borttagning av veck

Konstant ånga: 45 g/min

Effekt: 2400 W

Ångpuff: 210 g

Vertikal ånga

Spraya vatten

Lättanvänd

Vattentankskapacitet: 300 ml

Droppstopp

Sladdlängd: 2 m

Automatisk säkerhetsavstängning

Öppning i sidled

Mjukt handtag

Snabb och kraftfull strykning av veck

Konstant ångavgivning: 45 g/min

Effekt: 2400 W

Stryksula: T-ionicGlide

Ångpuff: 220 g

Avkalkningshantering

Avkalkning och rengöring: Inbyggd CALC-

behållare, Självrengörande

Storlek och vikt

Förpackningens mått (BxHxD): 34,1 * 30 *

36 cm

Produktmått (BxHxD): 16*32,6*14 cm

Total vikt med förpackning: 1,52 kg

Strykjärnets vikt + basenhet: 1,75 kg

* Jämfört med ett genomsnittligt 2 200 W Philips-

ångstrykjärn
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