
 

 

Philips Azur
Gőzölős vasaló SteamGlide 
vasalótalppal és biztonsági 
automatikus kikapcsolással
50 g/perces gőzölés;180 g-os 

gőzlövet

SteamGlide vasalótalp
Biztonsági automatikus 
kikapcsolás
2600 W
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Tökéletességre tervezve

Vasalás kiváló gőzölési teljesítménnyel
Az új Philips Azur vasaló optimális kialakítású és súlyú, így könnyen irányítható a ruhákon, 
még a nehezen hozzáférhető részeken is. A kiváló gőzölési teljesítménnyel tökéletes 
eredmény érhető el.

Egyszerűen eltávolítja a gyűrődéseket
• A 2600 W teljesítmény gyors felmelegedést és kiváló hatékonyságot biztosít
• Akár 50 g/perc gőzkibocsátás a gyűrődések hatékonyabb eltávolításához
• Akár 180 grammos gőzlövet

Minden textílián könnyedén siklik
• SteamGlide, a Philips prémium vasalótalp

Biztonságos vasalás
• A vasaló automatikusan kikapcsol, ha felügyelet nélkül marad

Tökéletes eredményre tervezve
• Optimális kialakítás könnyed siklást biztosít a vasalandó ruhákon
• Könnyű súlyának köszönhetően könnyen mozgatható a vasalódeszkán
• A gőzölős orr a nehezen elérhető szögletekbe is eljuttatja a gőzt
• Oldalra nyíló töltőajtó



 Gőzölős orr

Az egyedülálló gőzölős orrnak és a speciálisan 
meghosszabbított gőzfuratoknak 
köszönhetően a Philips vasalóval a nehezen 
elérhető részeket is könnyedén kivasalhatja; így 
elégedett lehet az eredménnyel.

SteamGlide vasalótalp

A SteamGlide a legjobb Philips vasalótalp 
gőzölős vasalókhoz. Kiváló karcálló anyagának 
köszönhetően remekül siklik és egyszerűen 
tisztítható.

Egyszerű használat

A Philips gőzölős vasaló úgy lett kialakítva, hogy 
a ruhákon könnyű siklást biztosítson, és a 
nehezen hozzáférhető részeket is egyszerűen 
elérje.

Könnyű vasaló

A vasaló optimális súlya 1,6 kg, így nem 
megterhelő folyamatosan ráhelyezni a 
vasalódeszkára és vissza a tartórészre.

A 2600 W teljesítmény gyors 
felmelegedést biztosít

A 2600 W teljesítmény gyors felmelegedést és 
kiváló hatékonyságot biztosít.

Akár 50 g/perc folyamatos gőz

Az akár 50 g/perc folyamatos gőzkibocsátás 
hatékonyan gondoskodik arról, hogy minden 
gyűrődést eltávolíthasson.

Akár 180 grammos gőzlövet

A gőzlövet a függőleges gőzöléshez és a 
makacsabb gyűrődésekhez egyaránt 
használható.

Könnyű feltöltés

Oldalra nyíló töltőajtó

Biztonsági automatikus kikapcsolás

A vasaló automatikusan kikapcsol, ha felügyelet 
nélkül marad. Ha pihenőállásban van, 8 percen 
belül kapcsol ki. Ha a talpára vagy oldalára van 
állítva, akkor már 30 másodperc múlva 
kikapcsol a vasaló.
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Gőzölős vasaló SteamGlide vasalótalppal és biztonsági automatikus kikapcsolással
50 g/perces gőzölés;180 g-os gőzlövet SteamGlide vasalótalp, Biztonsági automatikus kikapcsolás, 2600 W



Kiadás dátuma  
2015-08-05

Verzió: 15.2.1

EAN: 08 71010 35278 55

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. 
céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
Gyűrődések gyors és hatékony 
eltüntetése
• Vasalótalp: SteamGlide
• Folyamatos gőzkibocsátás: 50 g/perc
• Gőzlövet: 180 g
• Függőleges gőzölés
• Vízpermet
• Gőzölős orr
• Tápellátás: 2600 W
• Változtatható gőzbeállítás

Kényelmes vasalás
• Vezetékhossz: 2,5 m

Egyszerű használat
• Víztartály űrtartalma: 350 ml
• Cseppzáró rendszer
• Vezetéktárolás: Kábelcsipesz
• Biztonsági automatikus kikapcsolás
• Gyors és egyszerű feltöltés

Vízkő kezelése
• Vízkőmentesítés: Kettős hatású vízkőmentesítés

Műszaki adatok
• Vasaló súlya: 1,6 kg
• Feszültség: 220 - 240 V
• Vezetékhossz: 2,5 m-es
•
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