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Azur Pro

 
3000 W

Strumień pary 50 g/min;
uderzenie 220 g

Stopa T-ionicGlide

Aut. wyłączanie i system
antywapienny

 

GC4885/30
Idealne efekty dzięki dużej mocy — za każdym

razem

Szybkie usuwanie zagnieceń silnym strumieniem pary

Żelazko parowe Azur Pro wytwarza silny strumień pary, pozwalając w mgnieniu

oka uporać się z prasowaniem i osiągnąć perfekcyjne rezultaty. Łatwe sterowanie

funkcjami, niezwykła szybkość poślizgu, proste usuwanie kamienia i większy

zbiornik wody sprawiają, że prasowanie staje się dużo łatwiejsze.

Szybkie nagrzewanie i duża wydajność

Moc 3000 W zapewnia szybkie nagrzewanie się i skuteczną pracę

Strumień pary do 50 g/min ułatwiający skuteczne rozprasowywanie zagnieceń

Silne uderzenie pary do 220 g — rozprasowywanie najbardziej opornych zagnieceń

Wygoda prasowania

Dzięki bardzo dużemu zbiornikowi (350 ml) wody starcza na dłużej

Wygodny uchwyt ułatwiający obsługę żelazka podczas prasowania

Długi przewód (2,5 m) umożliwiający swobodne manewrowanie żelazkiem po desce

do prasowania

Spiczasta końcówka ułatwia prasowanie trudno dostępnych miejsc

Bezpieczne prasowanie

Funkcja Quick Calc Release pozwala usunąć kamień ze steamera

Żelazko pozostawione bez nadzoru wyłącza się automatycznie

Dobry poślizg po wszystkich rodzajach tkanin

T-ionicGlide: nasza najlepsza, 5-gwiazdkowa stopa
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Zalety

Moc 3000 W — szybkie nagrzewanie

Szybkie nagrzewanie i wydajne działanie

umożliwiają szybsze prasowanie

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 220 g

Silne uderzenie pary do 220 g —

rozprasowywanie najbardziej opornych

zagnieceń

Wygodny chwyt

Mądrze zaprojektowany, miękki uchwyt w

górnej części żelazka parowego ułatwia

prasowanie.

Stopa T-ionicGlide

T-ionicGlide to 5-gwiazdkowa stopa żelazka ze

zintegrowaną warstwą tlenku tytanu; nasza

stopa o najlepszym poślizgu, odporna na

zarysowania.

Zbiornik wody o pojemności 350 ml

Bardzo duży zbiornik wody o pojemności

350 ml umożliwia wyprasowanie większej

ilości ubrań za jednym razem.

Spiczasta końcówka

Spiczasta końcówka ułatwia prasowanie trudno

dostępnych miejsc

Automatyczne wyłączanie

Żelazko parowe pozostawione bez nadzoru

wyłącza się automatycznie. Postawione na

podstawie wyłącza się po 8 minutach, zaś na

stopie lub na boku — po 30 sekundach.

Przewód o długości 2,5 m

Długi przewód (2,5 m) zapewnia zasięg

niezbędny podczas prasowania. Teraz możesz

swobodnie manewrować żelazkiem po całej

powierzchni deski do prasowania.

Funkcja Quick Calc Release

Funkcja Quick Calc Release to najłatwiejszy

sposób na usuwanie kamienia z żelazka.

Gwarantuje strumień pary o stałej, dużej mocy

przez długie lata.
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Dane techniczne

Wygodne użytkowanie

Długość przewodu zasilającego: 2,5 m

Automatyczne wyłączanie

Gumowany uchwyt

Pojemność zbiornika wody: 350 ml

Blokada kapania

Możliwość stosowania wody z kranu

Szybkie usuwanie zagnieceń

Ciągły strumień pary: 50 g/min

Moc: 3000 W

Silne uderzenie pary: 220 g

Prasowanie w pionie

Napięcie: 220–240 V

Spryskiwacz

Wydajność energetyczna

Tryb oszczędności energii

Energooszczędność*: 20 %

Instrukcja obsługi: 100% papier przetworzony

Gwarancja

2 lata gwarancji

Kontrola kamienia

Usuwanie kamienia i czyszczenie: Potrójny

system odkamieniania, Samoczyszczenie

Rozmiar i waga

Waga żelazka: 1,5 kg
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