
 

 

Philips Azur
Żelazko parowe ze stopą 
SteamGlide i funkcją 
automatycznego 
wyłączania
Strumień pary 45 g/min, 

uderzenie 200 g

Stopa SteamGlide
Automatyczne wyłączanie
2400 W

GC4865/02
Produkt opracowany z myślą 

o doskonałych rezultatach
Nowe żelazko Azur zostało optymalnie zaprojektowane, by łączyć w sobie lekkość urządzenia i idealnie 

wyprofilowany stożek parowy Steam Tip docierający do trudno dostępnych miejsc. Razem z silnym 

strumieniem pary żelazko zapewnia wszystko, co jest potrzebne, aby osiągnąć perfekcyjne rezultaty.

Łatwe rozprasowywanie zagnieceń
• Moc 2400 W zapewnia szybkie nagrzewanie się
• Strumień pary do 45 g/min ułatwia rozprasowywanie zagnieceń
• Silne uderzenie pary 200 g usuwa najbardziej oporne zagniecenia

Dobry poślizg po wszystkich rodzajach tkanin
• Stopa SteamGlide to najwyższej jakości stopa żelazka od firmy Philips

Bezpieczne prasowanie
• Funkcja automatycznego wyłączania zapewnia bezpieczeństwo i pozwala oszczędzać energię

Zaprojektowane pod kątem perfekcyjnych rezultatów
• Zaprojektowane tak, aby prasowanie było łatwiejsze
• Lekkość urządzenia pozwala na łatwość manewrowania
• Końcówka stożka parowego umożliwia dotarcie pary do trudno dostępnych miejsc
• Drzwiczki zbiornika wody otwierające się na boki



 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.

Łatwe w obsłudze

Konstrukcja żelazka parowego firmy Philips 
ułatwia manewrowanie po prasowanej odzieży, 
dzięki czemu bez problemu wyprasujesz nawet 
trudno dostępne miejsca.

Lekkie żelazko

Lekkie żelazko o optymalnej wadze 1,6 kg 
ułatwiającej ciągłe przekładanie go na deskę do 
prasowania i z powrotem na podstawę.

Moc 2400 W zapewnia szybkie 
nagrzewanie się

Moc 2400 W zapewnia szybkie nagrzewanie 
się i skuteczną pracę

Automatyczne wyłączanie

Funkcja automatycznego wyłączania 
samoczynnie wyłącza urządzenie w celu 
zaoszczędzenia energii, jeśli nie było ono 
używane przez 5 minut.

Silne uderzenie pary 200 g

Silne uderzenie pary do 200 g usuwa nawet 
najtrudniejsze zagniecenia

Strumień pary do 45 g/min

Ciągły strumień pary do 45 g/min zapewnia 
doskonałą ilość pary pozwalającą skutecznie 
rozprasować wszystkie zagniecenia.

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.

Łatwe napełnianie

Drzwiczki zbiornika wody otwierające się na 
boki
GC4865/02

Zalety
Żelazko parowe
Strumień pary 45 g/min, uderzenie 200 g Stopa SteamGlide, Automatyczne wyłączanie, 2400 W
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Szybkie i skuteczne usuwanie zagnieceń
• Stopa żelazka: Stopa SteamGlide
• Stała dystrybucja pary: 45 g/min
• Silne uderzenie pary: 200 g
• Pionowy strumień pary
• Regulowane wytwarzanie pary
• Spryskiwacz
• Końcówka Steam Tip
• Moc: 2400 W

Wygoda prasowania
• Długość przewodu: 2,5 m

Wygodne użytkowanie
• Pojemność zbiornika wody: 350 ml

• Blokada kapania
• Automatyczne wyłączanie
• Schowek na przewód: Zacisk do przewodu 

zasilającego
• Długość przewodu zasilającego: 2,5 m
• Szybkie i łatwe napełnianie

Zabezpieczenie przed osadzaniem się 
kamienia
• Rozwiązanie antywapienne: Podwójnie aktywna 

funkcja Calc-Clean

Dane techniczne
• Waga żelazka: 1,6 kg
• Napięcie: 220–240 V
•
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Dane techniczne
Żelazko parowe
Strumień pary 45 g/min, uderzenie 200 g Stopa SteamGlide, Automatyczne wyłączanie, 2400 W
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