
 

 

Philips Azur
Naparovacia žehlička so 
žehliacou plochou 
SteamGlide a 
bezpečnostným 
automatickým vypnutím

SteamGlide
180 g prídavný prúd pary 2600 W

GC4851/02
Stvorená pre dokonalosť

Tento nový model Azur má optimálny dizajn a hmotnosť na jednoduché manévrovanie 
žehličkou po oblečení, aj na ťažko dostupných miestach. Spolu s výkonným naparovaním 
poskytuje všetko, čo potrebujete na dosiahnutie dokonalých výsledkov.

Jednoducho odstraňuje záhyby
• 2600 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon
• Výstup pary až 50 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov
• Prídavný prúd pary 180 g na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov

Jednoduché kĺzanie po všetkých tkaninách
• SteamGlide je žehliaca plocha špičkovej kvality od spoločnosti Philips

Bezpečné žehlenie
• Zariadenie sa automaticky vypne, keď ho ponecháte bez dozoru

Stvorená pre dokonalé výsledky
• Optimálny dizajn umožňuje jednoduché manévrovanie žehličkou po oblečení
• Nízka hmotnosť umožňujúca jednoduché presúvanie žehličky na dosku a z dosky
• Naparovacia špička umožňuje naparovanie v ťažko dostupných miestach
• Plniace dvierka s bočným otváraním



 Naparovacia špička

Jedinečná naparovacia špička Steam Tip 
kombinuje zahrotenú špičku žehliacej plochy 
so špeciálne predĺženými otvormi na paru pre 
dosiahnutie prístupu aj do tých najmenších a 
najťažšie prístupných oblastí pre najlepšie 
výsledky žehlenia.

Žehliaca plocha SteamGlide

Žehliaca plocha SteamGlide je najlepšia 
žehliaca plocha naparovacej žehličky od 
spoločnosti Philips. Má vysokú odolnosť proti 
poškriabaniu, hladko sa kĺže a ľahko čistí.

Jednoduchá obsluha

Táto naparovacia žehlička Philips je navrhnutá 
tak, aby manévrovanie po oblečení bolo 

jednoduché a umožňuje dosiahnuť aj na tie 
najneprístupnejšie miesta.

Ľahká žehlička

Žehlička má optimálnu hmotnosť 1,6 kg, takže 
sa dá jednoducho a rýchlo položiť na dosku a 
zasa späť na svoj podstavec.

2600 W na rýchle zahriatie

2600 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon.

Kontinuálna para až 50 g

Kontinuálny výstup pary až 50 g/min. poskytuje 
ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne 
vyžehlenie všetkých záhybov.

Prídavný prúd pary až 180 g

Zosilnenie pary umožní jednoducho vyžehliť 
dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.

Jednoduché plnenie

Plniace dvierka s bočným otváraním

Automatické bezpečnostné vypnutie

Zariadenie sa automaticky vypne, keď ho 
ponecháte bez dozoru. Ak ho necháte 
vzpriamene na podstavci, vypne sa po 8 
minútach. Ak ho necháte na žehliacej ploche 
alebo na boku, žehlička sa vypne už po 30 
sekundách.
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Hlavné prvky
Naparovacia žehlička so žehliacou plochou SteamGlide a bezpečnostným automatic-
kým vypnutím
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Rýchle a účinné odstraňovanie záhybov
• Žehliaca plocha: SteamGlide
• Kontinuálny výstup pary: 50 g/min.
• Prídavný prúd pary: 180 g
• Zvislá para: áno
• Kropenie: áno
• Naparovacia špička: áno
• Príkon: 2600 W
• Variabilné nastavenie pary: áno

Jednoduché používanie
• Kapacita nádoby na vodu: 350 ml
• Funkcia zastavenia odkvapkávania Drip stop: áno

• Odkladanie kábla: Úchytka na kábel
• Automatické bezpečnostné vypnutie: áno
• Rýchle a jednoduché plnenie: áno

Používanie vzhľadom na vodný kameň
• Riešenie na odstraňovanie vodného kameňa: 

Odstraňovanie systémom Double Active Calc

Technické špecifikácie
• Hmotnosť žehličky: 1,6 kg
• Napätie: 220 - 240 V
• Dĺžka kábla: 2,5 m
•
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Technické údaje
Naparovacia žehlička so žehliacou plochou SteamGlide a bezpečnostným automatic-
kým vypnutím

http://www.philips.com

