
 

 

Philips Azur
Höyrysilitysrauta 
SteamGlide-pohjalla ja 
automaattisella 
virrankatkaisulla
Höyry 45 g/min, höyrysuihkaus 

200 g

SteamGlide-pohja
Automaattinen virrankatkaisu
2400 wattia

GC4865/02
Suunniteltu täydelliseksi

Optimaalisen muotoilunsa ja painonsa ansiosta uutta Azuria on helppo käyttää myös 
hankalissa kohdissa. Lisää näihin erinomainen höyryntuottokyky ja pääset täydellisiin 
silitystuloksiin.

Poistaa rypyt helposti
• 2400 W, lämpenee nopeasti
• Jopa 45 g/min höyryntuotto poistaa rypyt tehokkaasti
• 200 g:n höyrysuihkaus itsepintaisille rypyille

Liukuu hyvin kaikilla kankailla
• SteamGlide-pohja on korkealuokkainen Philips-pohja

Turvallista silitystä
• Automaattinen virrankatkaisu parantaa turvallisuutta ja säästää energiaa

Suunniteltu antamaan parhaat tulokset
• Muotoilunsa ansiosta silitysrauta liukuu helposti kankaan päällä
• Silitysrautaa on kevyt käyttää ja siirrellä
• Steam Tip -höyrykärjellä voit käyttää höyryä hankalillakin alueilla
• Sivulle aukeava täyttöluukku



 Steam Tip -höyrykärki

Tämän Philips-silitysraudan ainutlaatuisen 
Steam Tip -höyrykärjen kapeaksi muotoillun 
kärkiosan ja viistoksi muotoiltujen 
pidennettyjen höyryaukkojen ansiosta 
silittäminen onnistuu helposti ja tehokkaasti 
myös kaikkein ahtaimmista ja vaikeimmista 
kohdista.

Helppo käyttää

Philips-höyrysilitysrauta on suunniteltu 
vaivattomaan kankaan silitykseen, ja sillä on 
helppo silittää hankalatkin paikat.

Kevyt silitysrauta

Vain 1,6 kg painava silitysrauta on kevyt nostaa 
silityslaudalle ja takaisin telineeseen.

2400 W, lämpenee nopeasti

2400 W:n silitysrauta on nopeasti käyttövalmis 
ja tehokas

Automaattinen virrankatkaisu

Automaattinen virrankatkaisu katkaisee 
energian säästämiseksi virran automaattisesti, 
kun laitetta ei ole käytetty muutamaan 
minuuttiin.

200 g:n höyrysuihkaus

Höyrysuihkauksella suihkutat höyryä jopa 200 
g/min itsepintaisimpienkin ryppyjen 
silittämiseksi.

Höyryntuotto jopa 45 g/min

Jatkuva, jopa 45 g/min höyryntuotto poistaa 
kaikki rypyt tehokkaasti.

SteamGlide-pohja

SteamGlide-pohja on Philipsin paras pohja 
höyrysilitysraudoille. Se ei naarmuunnu 
helposti, liukuu hyvin ja on helposti 
puhdistettava.

Helppo täyttö

Sivulle aukeava täyttöluukku
GC4865/02

Kohokohdat
Höyrysilitysrauta
Höyry 45 g/min, höyrysuihkaus 200 g SteamGlide-pohja, Automaattinen virrankatkaisu, 2400 wattia
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Nopea ja tehokas ryppyjen poisto
• Pohja: SteamGlide
• Jatkuva höyryntuotto: 45 g/min
• Lisähöyry: 200 g
• Höyrysilitys pystyasennossa
• Säädettävät höyryasetukset
• Suihkaus
• Steam Tip -höyrykärki
• Virta: 2400 W

Mukavaa silitystä
• Johdon pituus: 2,5 m

Helppokäyttöinen
• Vesisäiliön tilavuus: 350 ml
• Tippalukko
• Automaattinen virrankatkaisu
• Johdon säilytys: Johdon pidike
• Virtajohdon pituus: 2,5 m
• Nopea ja helppo täyttö

Kalkinpoistotoiminto
• Kalkinpoistoratkaisu: Kaksitehoinen kalkinpoisto

Tekniset tiedot
• Silitysraudan paino: 1,6 kg
• Jännite: 220–240 V
•
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Tekniset tiedot
Höyrysilitysrauta
Höyry 45 g/min, höyrysuihkaus 200 g SteamGlide-pohja, Automaattinen virrankatkaisu, 2400 wattia
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