
Żelazko parowe

Azur

 
Strumień pary 50 g/min,
uderzenie 200 g

Stopa SteamGlide Plus

Automatyczne wyłączanie

2600 W

 
GC4870/02

Produkt opracowany z myślą o doskonałych rezultatach
Żelazko z systemem Ionic DeepSteam

Nowe żelazko parowe Azur firmy Philips zostało wyposażone w wyjątkową funkcję Ionic DeepSteam, która

świetnie sprawdza się w przypadku trudnych do rozprasowania materiałów, np. bawełny lub lnu. Optymalnie

zaprojektowana konstrukcja i lekkość urządzenia umożliwiają perfekcyjne prasowanie.

Dobry poślizg po wszystkich rodzajach tkanin

SteamGlide Plus: doskonałe połączenie wygładzania odzieży i jej rozprostowywania

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

Funkcja automatycznego wyłączania zapewnia bezpieczeństwo i pozwala oszczędzać energię

Drzwiczki zbiornika wody otwierające się na boki

Łatwe rozprasowywanie zagnieceń

Silne uderzenie pary 200 g

Moc 2600 W zapewnia szybkie nagrzewanie się i skuteczną pracę

Strumień pary do 50 g/min ułatwia rozprasowywanie zagnieceń

System Ionic DeepSteam

Mniejsze cząsteczki pary wnikają głębiej w najbardziej oporne zagniecenia
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Zalety

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.

Silne uderzenie pary 200 g

Silne uderzenie pary 200 g

Moc 2600 W zapewnia szybkie nagrzewanie

się

Moc 2600 W zapewnia szybkie nagrzewanie

się i skuteczną pracę.

Strumień pary do 50 g/min

Ciągły strumień pary do 50 g/min zapewnia

optymalną ilość pary pozwalającą skutecznie

rozprasować wszystkie zagniecenia.

System Ionic DeepSteam

Proces jonizacji tworzy mniejsze cząsteczki

pary wnikające głębiej w tkaninę, co sprawia,

że nawet najbardziej oporne zagniecenia

można łatwo usunąć.

Automatyczne wyłączanie

Funkcja automatycznego wyłączania

samoczynnie wyłącza urządzenie, jeśli nie

było ono używane przez kilka minut. Pozwala

to zaoszczędzić energię.

Łatwe napełnianie

Drzwiczki zbiornika wody otwierające się na

boki

Stopa SteamGlide Plus

Aby uzyskać idealnie wyprasowane ubrania,

potrzebna jest stopa zapewniająca optymalną

równowagę między wygładzaniem i

rozprostowywaniem. Takie właściwości

zapewnia stopa SteamGlide Plus.

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

Stała dystrybucja pary: 50 g/min

Silne uderzenie pary: 200 g

Pionowy strumień pary

System Ionic Deepsteam

Regulowane wytwarzanie pary

Spryskiwacz

Końcówka Steam Tip

Moc: 2600 W

Wygodne użytkowanie

Pojemność zbiornika wody: 350 ml

Blokada kapania

Gumowany uchwyt

Automatyczne wyłączanie

Schowek na przewód: Zacisk do przewodu

zasilającego

Długość przewodu zasilającego: 2,5 m

Napełnianie i wylewanie wody: Drzwiczki

otwierające się na boki

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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