
 

Napařovací žehlička

PerfectCare Azur

 
Napařování 50 g/min, parní ráz
190 g

Textilní strojek

Automatické vypnutí +
odvápňování

Bezpečná pro všechny
materiály

 

GC4914/27

Bezstarostné žehlení, bez zbytečného

nastavování

Dokonalé žehlení

Vyžehlete jakýkoli žehlitelný oděv od hedvábí, přes lněné látky a bavlnu až po

kašmír. V jakémkoli pořadí bez nastavování teploty. Žehlička PerfectCare Azur

poskytne skvělé výsledky bez rizika spálení nebo vyblednutí oděvů.

Pohodlné žehlení

Žehlení s indikátorem chytré světelné zpětné vazby

Špička Quattro Precision snadno dosáhne do obtížných oblastí

T-ionicGlide: naše nejlepší 5hvězdičková žehlicí plocha

Žehlička se automaticky vypne, když je nečinná

Textilní strojek pro odstraňování žmolků ze všech typů oděvů

Jediné dokonalé nastavení pro všechny oděvy

100% snadné použití, bez nastavování

100% bezpečná pro všechny žehlitelné materiály

Testováno a schváleno odborníky na textil

100% účinná na všechny materiály, nejrychlejší napařovací žehlička

Technologie OptimalTemp: dokonalá kombinace teploty

Rychlé a výkonné žehlení

Žehlička s příkonem 2 600 W pro rychlé zahřátí a skvělý výkon

Trvalý výstup páry až 50 g/min usnadňuje odstraňování záhybů
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Přednosti

Technologie OptimalTemp

Nejnovější revoluce v žehlení – dokonalá

kombinace ideální teploty a optimálního

množství páry. Navrženo pro rychlé žehlení a

skvělé výsledky u nepoddajných záhybů, to

vše bez nutnosti nastavování a s garancí

bezpečného žehlení všech žehlitelných tkanin.

Dokonalou kombinaci ideální teploty a

optimálního množství páry zajišťuje: 1) procesor

Smart Control Processor, který nastavuje

správnou teplotu, 2) technologie HeatFlow

umožňující správné vyvážení množství páry a

teploty.

100% bezpečná

100% bezpečná pro všechny látky, i ty

nejjemnější jako hedvábí, kašmír, vlna a

polyester. Nezávislé zkušební instituce

vyzkoušely žehličku PerfectCare na nejcitlivější

žehlitelné materiály a potvrzují znamenitost

výsledků žehlení.

100% účinná

100% rychlá, bez třídění. Žehlete všechny své

oděvy s efektivnější párou.

100% snadné použití

100% snadné použití, nejsou vyžadována

žádná nastavení. Nyní máte možnost vyžehlit

všechny žehlitelné části oděvů jednu po druhé

bez čekání nebo nastavování ovladače teploty.

Testováno a schváleno:

Tato žehlička byla pro svůj vynikající žehlicí

výkon testována a schválena nezávislými

odbornými institucemi na textil, jako jsou DWI,

IWTO a Woolmark. Program Woolmark Apparel

Care pomáhá zákazníkům poznat kvalitní prací

prostředky, které jsou schváleny společností

The Woolmark Company k používání na

vlněných výrobcích. Společnost Philips je se

svou technologií OptimalTEMP doposud

jedinou společností, která dosáhla standardu

Gold společnosti Woolmark. Můžete si být vždy

jistí, že výrobky pro ošetřování oděvů

schválené společností Woolmark jsou ideální

pro jakékoli vlněné oblečení.

Příkon 2 600 W pro rychlé zahřátí

Žehlička s příkonem 2 600 W pro rychlé zahřátí

a skvělý výkon u všech žehlitelných oděvů.

Parní ráz až 190 g

Parní ráz lze použít pro vertikální napařování a

nejodolnější záhyby.

Výstup páry až 50 g/min

Trvalý výstup páry až 50 g/min zaručuje

dokonalé množství páry pro efektivní

odstraňování záhybů.

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

Žehlicí plocha: T-ionicGlide

Technologie OptimalTEMP: Ano

Plynulý výstup páry: Až 50 g/min

Parní ráz: 190 g

Rozstřik: Ano

Spotřeba: 2 600 W

Snadné použití

Kapacita nádržky na vodu: 350 ml

Drip stop: Ano

Automatické bezpečnostní vypnutí: Ano

Úložný prostor pro kabel: Svorka kabelu

Délka napájecího kabelu: 2,5 m

Volný kabel (otočný): Volnost pohybu i

s kabelem v rozsahu 180°

Rychlé a snadné plnění: Ano

Podpora udržitelného rozvoje

Úspora energie: 10% snížení spotřeby energie

Kontrola usazenin

Vhodná pro vodu z kohoutku: Ano

Řešení Calc clean: Funkce Calc clean s dvojím

účinkem

Technické údaje

Hmotnost žehličky: 1,75 kg

Příslušenství

Textilní strojek: Ano

Pohodlné žehlení

Délka kabelu: 2,5 m
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