
 

 

Philips Azur
Napařovací žehlička 
s žehlicí plochou 
SteamGlide a 
automatickým 
bezpečnostním vypnutím

Žehlicí plocha SteamGlide

Parní ráz 180 g 2 600 W

GC4851/02
Navrženo pro dokonalost

Tato nová řada Azur má optimální provedení a hmotnost pro správný pohyb žehličky po 
oblečení, a to i na obtížně dostupných místech. Společně s vysokým výkonem páry 
poskytuje vše, co potřebujete k dosažení dokonalých výsledků.

Snadné odstranění přehybů
• 2 600 W pro rychlý ohřev a mimořádný výkon
• Trvalý výstup páry až 50 g/min usnadňuje odstraňování záhybů
• Parní ráz až 180 g pro snadné odstranění těch nejodolnějších záhybů

Snadné klouzání po všech tkaninách
• Žehlicí plocha SteamGlide je prvotřídní žehlicí plochou Philips

Bezpečné žehlení
• Přístroj se automaticky vypne, pokud je ponechán bez obsluhy

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
• Postranní otvor pro plnění



 Špička Steam tip

Jedinečná napařovací špička Steam tip 
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.

Žehlicí plocha SteamGlide

Žehlicí plocha SteamGlide je nejlepší žehlicí 
plochou Philips pro vaši napařovací žehličku. 
Má vynikající odolnost proti poškrábání, 
vynikající klouzání a snadno se čistí.

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.

2 600 W pro rychlý ohřev

2 600 W pro rychlý ohřev a mimořádný výkon.

Trvalý výstup páry až 50 g

Trvalý výstup páry až 50 g/min zaručuje 
dokonalé množství páry pro efektivní 
odstraňování záhybů.

Parní ráz až 180 g

Díky parnímu rázu budete moci snadno 
odstranit ty nejodolnější záhyby.

Snadné plnění

Postranní otvor pro plnění

Automatické bezpečnostní vypnutí

Přístroj se automaticky vypne, když je nečinný. 
Pokud je žehlička postavená, vypne se za 
8 minut. Pokud leží na žehlicí ploše nebo na 
boku, vypnutí trvá pouhých 30 sekund.
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Přednosti
Napařovací žehlička s žehlicí plochou SteamGlide a automatickým bezpečnostním 
vypnutím
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Rychlé a výkonné odstraňování záhybů
• Žehlicí plocha: Žehlicí plocha SteamGlide
• Plynulý výstup páry: 50 g/min
• Parní ráz: 180 g
• Vertikální napařování: Ano
• Rozstřik: Ano
• Špička Steam tip: Ano
• Spotřeba: 2 600 W
• Různá nastavení páry: Ano

Snadné použití
• Kapacita nádržky na vodu: 350 ml
• Systém zabraňující odkapávání: Ano

• Úložný prostor pro kabel: Svorka kabelu
• Automatické bezpečnostní vypnutí: Ano
• Rychlé a snadné plnění: Ano

Kontrola usazenin
• Řešení Calc clean: Funkce Calc clean s dvojím 

účinkem

Technické údaje
• Hmotnost žehličky: 1,6 kg
• Napětí: 220–240 V
• Délka kabelu: 2,5 m
•
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Specifikace
Napařovací žehlička s žehlicí plochou SteamGlide a automatickým bezpečnostním 
vypnutím
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