
Żelazko parowe

Azur

 
Strumień pary 50 g/min,
uderzenie 200 g

Stopa SteamGlide

Autom. wyłączanie, system
antywapienny

2600 W

 
GC4860/25

Produkt opracowany z myślą o doskonałych rezultatach
z termoodpornym pojemnikiem do przechowywania

Optymalna konstrukcja i waga żelazka Azur sprawiają, że łatwo przesuwa się ono po wszystkich tkaninach i

dociera do najtrudniej dostępnych miejsc. Ponadto dzięki silnemu strumieniowi pary zapewnia wszystko, co

jest potrzebne, aby osiągnąć perfekcyjne rezultaty. Teraz w zestawie pojemnik do przechowywania.

Dobry poślizg po wszystkich rodzajach tkanin

Stopa SteamGlide to najwyższej jakości stopa żelazka od firmy Philips

SteamGlide Plus: doskonałe połączenie wygładzania odzieży i jej rozprostowywania

Dłuższy okres użytkowania

Podwójny, aktywny system antywapienny zapobiega osadzaniu się kamienia

Łatwe rozprasowywanie zagnieceń

Strumień pary do 50 g/min ułatwia rozprasowywanie zagnieceń

Silne uderzenie pary do 200 g

Moc 2600 W zapewnia szybkie nagrzewanie się i skuteczną pracę

Zaprojektowane pod kątem perfekcyjnych rezultatów

Końcówka stożka parowego umożliwia dotarcie pary do trudno dostępnych miejsc

3 funkcje automatycznego wyłączania

Łatwe przechowywanie

Termoodporny pojemnik ułatwia przechowywanie
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Zalety

Stopa SteamGlide

Stopa SteamGlide to najwyższej jakości stopa

żelazka parowego firmy Philips. Jest wysoce

odporna na zarysowania, gładko przesuwa się

po tkaninie i jest łatwa w czyszczeniu.

Podwójny, aktywny system antywapienny

Podwójny, aktywny system antywapienny

żelazka parowego Philips zapobiega

osadzaniu się kamienia w żelazku dzięki

antywapiennym tabletkom i łatwej w użyciu

funkcji Calc-Clean.

Strumień pary do 50 g/min

Ciągły strumień pary do 50 g/min zapewnia

optymalną ilość pary pozwalającą skutecznie

rozprasować wszystkie zagniecenia.

Silne uderzenie pary do 200 g

Funkcji silnego uderzenia pary można używać

do prasowania w pionie i usuwania

uporczywych zagnieceń.

Moc 2600 W zapewnia szybkie nagrzewanie

się

Moc 2600 W zapewnia szybkie nagrzewanie

się i skuteczną pracę.

Końcówka Steam Tip

Zastosowana w tym żelazku firmy Philips

wyjątkowa końcówka stożka parowego Steam

Tip łączy niezwykle spiczasty kształt stopy i

wydłużone otwory wylotu pary. Została

stworzona specjalnie po to, by umożliwić

dotarcie do najtrudniej dostępnych miejsc,

gwarantując najskuteczniejsze prasowanie.

Termoodporny pojemnik do przechowywania

Termoodporny pojemnik został zaprojektowany

z myślą o ułatwieniu przechowywania

gorącego żelazka. Aby w pełni wykorzystać

możliwości pojemnika i przedłużyć jego okres

eksploatacji, należy zawsze wyjąć wtyczkę

żelazka z gniazdka elektrycznego i opróżnić

zbiornik wody przed schowaniem urządzenia

do pojemnika. W przypadku włożenia

gorącego żelazka do pojemnika zewnętrzna

część dna pojemnika również się nagrzewa,

ale nie ma ryzyka poparzenia.

Automatyczne wyłączanie

Żelazko wyłącza się automatycznie, gdy przez

30 sekund stoi w bezruchu na stopie, przez

30 sekund leży bokiem lub przez 8 minut stoi

w pozycji pionowej.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Szybkie i skuteczne usuwanie zagnieceń

Stopa żelazka: Stopa SteamGlide Plus

Silne uderzenie pary: 200 g

Pionowy strumień pary

System Ionic Deepsteam

Spryskiwacz

Końcówka Steam Tip

Regulowane wytwarzanie pary

Wygodne użytkowanie

Pojemność zbiornika wody: 350 ml

Blokada kapania

Automatyczne wyłączanie

Schowek na przewód: Zacisk do przewodu

zasilającego

Szybkie i łatwe napełnianie

Napełnianie i wylewanie wody: Drzwiczki

otwierające się na boki

Długość przewodu zasilającego: 2,5 m

Gumowany uchwyt

Zabezpieczenie przed osadzaniem się

kamienia

Rozwiązanie antywapienne: Podwójnie

aktywna funkcja Calc-Clean

Akcesoria

Termoodporny pojemnik do przechowywania
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