
Żelazko parowe

Azur

 
Ciągły strumień pary 50 g/min

Silne uderzenie pary 250 g

Stopa SteamGlide Advanced

 

GC4567/80

Gwarantowany strumień pary
Ulepszony system Quick Calc Release

Dzięki naszym nowatorskim rozwiązaniom cząsteczki kamienia łatwo się

rozpadają i automatycznie gromadzą się w wyjmowanym pojemniku na kamień.

Można go łatwo wypłukać w mniej niż 15 sekund, co pozwala na bezproblemowe

korzystanie z urządzenia przez długi czas.

Szybkie prasowanie i duża wydajność

Silne uderzenie pary do 250 g usuwa uporczywe zagniecenia

Moc 2600 W zapewnia szybkie nagrzewanie się i skuteczną pracę

Strumień pary do 50 g/min ułatwiający skuteczne rozprasowywanie zagnieceń

Wygoda prasowania

Funkcja szybkiego usuwania kamienia ułatwia czyszczenie żelazka

Dobry poślizg po wszystkich rodzajach tkanin

Stopa SteamGlide Advanced gładko przesuwa się po każdej tkaninie



Żelazko parowe GC4567/80

Zalety Dane techniczne

Silne uderzenie pary do 250 g

Wnika głęboko w tkaninę, aby łatwo usuwać

oporne zagniecenia.

Moc 2600 W zapewnia szybkie nagrzewanie

Szybkie nagrzewanie i wydajne działanie

umożliwiają szybsze prasowanie

Strumień pary do 50 g/min

Ciągły strumień pary do 50 g/min zapewnia

optymalną ilość pary pozwalającą skutecznie

rozprasować wszystkie zagniecenia.

Funkcja Quick Calc Release

Funkcja szybkiego usuwania kamienia ułatwia

czyszczenie żelazka i zapewnia dobrą

wydajność strumienia pary przez długi czas

Stopa SteamGlide Advanced

Nasza wyjątkowa stopa SteamGlide Advanced

ma zaawansowaną powłokę z tytanową

warstwą, dzięki czemu zapewnia wyjątkowo

dobry poślizg na każdej tkaninie. Nie

przywiera, jest odporna na zarysowania i łatwa

w czyszczeniu.

Technologia

Do wszystkich tkanin przeznaczonych do

prasowania

Szybkie usuwanie zagnieceń

Ciągły strumień pary: 50 g/min

Moc: 2600 W

Gotowość do użycia: 2 min

Silne uderzenie pary: 250 g

Napięcie: 240 V

Spryskiwacz

Wygodne użytkowanie

Poślizg stopy żelazka: 3 gwiazdki

Stopa żelazka: SteamGlide Advanced

Zintegrowane gniazdo zasilania

Długość przewodu zasilającego: 2 m

Wybór poziomu strumienia pary na uchwycie

Odporność stopy żelazka na zarysowania:

4 gwiazdki

Możliwość stosowania wody z kranu

Blokada kapania

Kontrola kamienia

Usuwanie kamienia i czyszczenie: Funkcja

Quick Calc Release

Rozmiar i waga

Wymiary opakowania (S x W x D): 13,7 x 16,7

x 33,2 cm

Wymiary produktu (S x W x D): 12,88 x 15,33

x

31,95 cm

Łączna waga z opakowaniem: 1,791 kg

Waga żelazka: 1,552 kg

Waga żelazka i podstawy: 1,569 kg

Gwarancja

2 lata gwarancji

Wydajność energetyczna

Opakowanie produktu: W 100% nadające się

do recyklingu

Instrukcja obsługi: 100% przetworzony papier

 

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie

bez powiadomienia. Znaki towarowe

są własnością Koninklijke Philips N.V.

lub własnością odpowiednich firm.

Data wydania

2020‑11‑26

Wersja: 3.0.1

EAN: 08 71010 39011 29

www.philips.com

http://www.philips.com/

