
Żelazko parowe

Azur FreeMotion

 
Strumień pary 40 g/min,
uderzenie 180 g

2600 W

Stopa T-ionicGlide

Zabezpieczenie na czas
przenoszenia

 
GC4595/40

Silny strumień pary, bezprzewodowe prasowanie
Niezwykle szybki poślizg dzięki stopie T-ionicGlide

Żelazko parowe Azur FreeMotion to połączenie silnego strumienia pary i swobody prasowania każdego rodzaju

ubrania na dowolnym miejscu deski do prasowania. Inteligentna podstawa ładująca z zabezpieczeniem na czas

przenoszenia i podświetleniem ładuje żelazko w kilka sekund.

Szybsze uruchamianie

Żelazko o mocy 2600 W — szybkie nagrzewanie i duża skuteczność

Bezprzewodowe działanie zapobiega przypadkowym zagnieceniom spowodowanym przez przewód

Inteligentny wskaźnik świetlny

Szybsze prasowanie

Silne uderzenie pary do 180 g

Ciągły strumień pary do 40 g/min

T-ionicGlide: nasza najlepsza, 5-gwiazdkowa stopa

Łatwiejsze przechowywanie

Blokada i możliwość przenoszenia umożliwia bezpieczne przechowywanie po zakończeniu prasowania

Uchwyt do nawijania przewodu sieciowego



Żelazko parowe GC4595/40

Zalety

Moc 2600 W — szybkie nagrzewanie

Żelazko o mocy 2600 W zapewnia szybkie

nagrzewanie i skuteczne prasowanie

wszystkich typów odzieży.

Zabezpieczenie na czas przenoszenia

Bezpieczne przechowywanie na podstawie po

zakończeniu prasowania. Przewód można

owinąć wokół korpusu podstawy, co ułatwia

przechowywanie.

Strumień pary do 40 g/min

Żelazko firmy Philips z ciągłym strumieniem

pary do 40 g/min zapewnia idealną ilość pary

pozwalającą skutecznie rozprasować wszystkie

zagniecenia.

Bezprzewodowe prasowanie

Bezprzewodowe działanie zapewnia

najwyższą swobodę prasowania na desce.

Możesz chodzić wokół deski i prasować w

dowolnym kierunku. Przewód nie będzie

blokować Twoich ruchów.

Łatwe przechowywanie

Przewód sieciowy może być nawijany na

podstawę, aby ułatwić przechowywanie

urządzenia.

Inteligentny wskaźnik świetlny

Inteligentny wskaźnik świetlny sygnalizuje

stan żelazka w każdej chwili. Niebieski —

gotowe do prasowania; pomarańczowy — czas

na ładowanie.

Silne uderzenie pary do 180 g

Funkcji silnego uderzenia pary można używać

do prasowania w pionie i usuwania

uporczywych zagnieceń.

Stopa T-ionicGlide

T-ionicGlide to 5-gwiazdkowa stopa żelazka ze

zintegrowaną warstwą tlenku tytanu; nasza

stopa o najlepszym poślizgu, odporna na

zarysowania.
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Dane techniczne

Zabezpieczenie przed osadzaniem się

kamienia

Rozwiązanie antywapienne: Podwójnie

aktywna funkcja Calc-Clean

Możliwość korzystania z wody z kranu

Wygodne użytkowanie

Blokada kapania

Napełnianie w dowolnej chwili

Automatyczne wyłączanie

Gumowany uchwyt

System przechowywania: Zabezpieczenie na

czas przenoszenia

Pojemność zbiornika wody: 300 ml

Napełnianie i wylewanie wody: Drzwiczki

otwierające się na boki

Szybkie i skuteczne usuwanie zagnieceń

Stała dystrybucja pary: 40 g/min

Moc: 2600 W

Stopa żelazka: T-ionicGlide

Spryskiwacz

Silne uderzenie pary: 180 g

Regulowane wytwarzanie pary

Pionowy strumień pary

Zrównoważony rozwój

Instrukcja obsługi: 100% papier przetworzony

Waga i wymiary

Waga żelazka: 1,5 kg
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