
Napařovací žehlička

Azur

 
Napařování 45 g/min, parní ráz
160 g

Žehlicí plocha SteamGlide Plus

Odvápňování

2 400 W

 
GC4845/15

Navrženo pro dokonalost
s tepluvzdorným úložným boxem

Optimální design a hmotnost žehličky Azur vám umožní snadně klouzat na všech typech oděvů a dosáhnout do

nejméně přístupných oblastí. Díky vysokému výkonu páry vám zaručí dokonalé výsledky. Nyní s úložným

boxem!

Snadné klouzání po všech tkaninách

Žehlicí plocha SteamGlide Plus: dokonalá kombinace klouzání a napínání

Delší životnost

Dvojitý aktivní systém odvápňování zabraňuje usazování vodního kamene

Snadné odstranění přehybů

Trvalý výstup páry až 45 g/min usnadňuje odstraňování záhybů

Parní ráz až 160 g

2 400 W pro rychlý ohřev

Navrženo pro dokonalé výsledky

Optimální design pro správný pohyb žehličky po oblečení

Lehká pro snadný pohyb žehličky po žehlicím prkně a snadné postavení

Napař. špička Steam tip umožňuje aplikaci páry i na obtížně příst. částí oděvu



Napařovací žehlička GC4845/15

Přednosti

Dvojitý aktivní systém odvápňování

Dvojitý aktivní systém odvápňování napařovací

žehličky Philips zabraňuje usazování vodního

kamene pomocí tablet pro odstraňování

vodního kamene a snadno použitelné funkce

calc clean.

Výstup páry až 45 g/min

Trvalý výstup páry až 45 g/min zaručuje

dokonalé množství páry pro efektivní

odstraňování záhybů.

2 400 W pro rychlý ohřev

2 400 W pro rychlý ohřev a mimořádný výkon

Parní ráz až 160 g

Parní ráz lze použít pro vertikální napařování a

nejodolnější záhyby.

Špička Steam tip

Jedinečná napařovací špička Steam tip

žehličky Philips kombinuje zvláště zašpičatělý

tvar žehlicí plochy se speciálními

prodlouženými napařovacími otvory ve špičce,

aby bylo možné se dostat do nejmenších a

nejobtížněji přístupných oblastí a dosáhnout

nejlepších výsledků žehlení.

Snadné ovládání

Napařovací žehlička Philips je navržena tak,

aby se snadno a správně pohybovala po

oblečení a umožnila dosáhnout i do těch

nejnepřístupnějších oblastí.

Lehká žehlička

Žehlička má optimální hmotnost 1,6 kg, takže

lze nejen bez problémů žehlit, ale také

žehličku postavit.

Žehlicí plocha SteamGlide Plus

K dosažení nejlepších výsledků je třeba žehlicí

plocha, která představuje dokonalou rovnováhu

mezi klouzáním a napínáním. SteamGlide Plus

splňuje tyto požadavky, neboť disponuje

oblastí pro snadné klouzání a oblastí pro

dokonalé napínání.



Napařovací žehlička GC4845/15

Specifikace

Rychlé a výkonné odstraňování záhybů

Žehlicí plocha: SteamGlide Plus

Parní ráz: 160 g

Vertikální napařování: Ano

Sprej: Ano

Různá nastavení páry: Ano

Pohodlné žehlení

Délka kabelu: 2,5 m

Snadné použití

Kapacita nádržky na vodu: 350 ml

Drip stop: Ano

Úložný prostor pro kabel: Svorka kabelu

Nalévání a vylévání vody: Dvířka s otvíráním

do stran

Délka napájecího kabelu: 2,5 m

Automatické bezpečnostní vypnutí: Ano

Měkká rukojeť: Ano

Kontrola usazenin

Řešení Calc clean: Funkce Calc clean s dvojím

účinkem

Příslušenství

Tepluvzdorný úložný box: Ano

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez

předchozího varování. Ochranné

známky jsou majetkem Koninklijke

Philips N.V. nebo jejich příslušných

vlastníků.

Datum vydání 2019‑01‑31

Verze: 4.0.1

EAN: 08 71010 36250 87

www.philips.com

http://www.philips.com/

