
Napařovací žehlička

Azur

 
Napařování 50 g/min, parní ráz
200 g

Žehlicí plocha SteamGlide Plus

Automatické vypnutí +
odvápňování

2 600 W

 
GC4860/26

Navrženo pro dokonalost
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.

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 50 g/min usnadňuje odstraňování záhybů

2 600 W pro rychlý ohřev a mimořádný výkon

Parní ráz až 200 g

Navrženo pro dokonalé výsledky

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

3 způsoby automatického vypnutí

Snadné ukládání

Tepluvzdorný úložný box pro snadné ukládání



Napařovací žehlička GC4860/26

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. CALC CLEAN.

Výstup páry až 50 g/min

Trvalý výstup páry až 50 g/min zaručuje

dokonalé množství páry pro efektivní

odstraňování záhybů.

Parní ráz až 200 g

Parní ráz lze použít pro vertikální napařování a

nejodolnější záhyby.

Tepluvzdorný úložný box

Tento tepluvzdorný úložný box je určen pro

snadné ukládání horké žehličky. Abyste zajistili

optimální výkon a delší životnost boxu, před

uložením žehličky do boxu vždy odpojte

žehličku ze zásuvky a vyprázdněte nádržku na

vodu. Když do boxu vložíte horkou žehličku,

dno boxu bude zahřáté i zvenčí. Riziko spálení

však nehrozí.

2 600 W pro rychlý ohřev

2 600 W pro rychlý ohřev a mimořádný výkon.

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.

Automatické vypnutí

Žehlička se automaticky vypne, pokud je 30 s

položena bez hnutí na žehlicí ploše, 30 s leží

na straně nebo stojí v odkládací poloze po

dobu 8 minut.

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.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Rychlé a výkonné odstraňování záhybů

Plynulý výstup páry: 50 g/min

Spotřeba: 2 600 W

Žehlicí plocha: SteamGlide Plus

Parní ráz: 200 g

Vertikální napařování: Ano

Snadné použití

Drip stop: Ano

Automatické bezpečnostní vypnutí: Ano

Kapacita nádržky na vodu: 350 ml

Kontrola usazenin

Řešení Calc clean: Funkce Calc clean s dvojím

účinkem
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