
 

Napařovací žehlička

PerfectCare Azur

 
Napařování 50 g/min, parní ráz
200 g

Žehlicí plocha T-ionicGlide

Automatické vypnutí +
odvápňování

Bezpečná pro všechny
materiály

 

GC4924/20

Nejrychlejší napařovací žehlička Philips*
Džíny nebo hedvábí, vše najednou

Vyžehlete jakýkoli žehlitelný oděv od džín přes hedvábí a lněné látky až po kašmír

bezpečně jedním tahem – v jakémkoliv pořadí a bez přenastavování teploty.

Žehlička PerfectCare Azur zajistí skvělé výsledky bez rizika spálení nebo vyblednutí

oděvů. Žehlení je nyní snazší a rychlejší.

Pohodlné žehlení

Žehlení s indikátorem chytré světelné zpětné vazby

Vhodná pro vodu z kohoutku, se systémem dvojitého čištění Active Calc Clean

T-ionicGlide: naše nejlepší 5hvězdičková žehlicí plocha

Žehlička se automaticky vypne, když je nečinná

Jediné dokonalé nastavení pro všechny oděvy

100% snadné použití, bez nastavování

100% bezpečná pro všechny žehlitelné materiály

100% účinná na všechny materiály, nejrychlejší napařovací žehlička

Technologie OptimalTemp: dokonalá kombinace teploty

Rychlé a výkonné žehlení

2 800W žehlička s rychlým zahřátím a skvělým výkonem

Trvalý výstup páry až 50 g/min usnadňuje odstraňování záhybů

Parní ráz až 200 g
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Přednosti

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.

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.

Rychlé zahřátí díky příkonu 2 800 W

2 800W žehlička s rychlým zahřátím a skvělým

výkonem na všechny žehlitelné části oděvů.

Výstup páry až 50 g/min

Trvalý výstup páry až 50 g/min zaručuje

dokonalé množství páry pro efektivní

odstraňování záhybů.

Parní ráz až 200 g

Parní ráz lze použít pro vertikální napařování a

nejodolnější záhyby.

Vhodná pro vodu z kohoutku

Napařovací žehlička PerfectCare Azur je určena

pro použití s vodou z kohoutku. Dvojité čištění

Active Calc Clean: chytrá kombinace tablet

Calc a pravidelného samočištění snižuje

usazování vodního kamene. Chcete-li

dosáhnout lepších výsledků žehlení,

doporučujeme používat demineralizovanou

vodu. Tím se zajistí konsistentní výstup páry ze

žehličky.

Žehlicí plocha T-ionicGlide

T-ionicGlide je žehlicí plocha od společnosti

Philips. Nastavuje novou laťku standardům

kluznosti a odolnosti proti poškrábání pro

žehličky s technologií OptimalTemp.

Patentovaný nový potah se postará o vynikající

výsledky. Pečlivě navržený tvar a ventilační

otvory zajišťují rovnoměrné rozložení páry,

takže napařovací žehlička snadno odstraní

záhyby.

Automatické bezpečnostní vypnutí

Žehlička se automaticky vypne, pokud je

ponechána bez dozoru. Je-li napařovací

žehlička postavena na zadní stranu, za

3 minuty se vypne. Je-li žehlička ponechána

položená na žehlicí ploše, vypne se za

2 minuty.
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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: 200 g

Kropení: Ano

Spotřeba: 2 800 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 vodního kamene

Vhodná pro vodu z kohoutku: Ano

Řešení Calc-Clean: Funkce Calc clean s dvojím

účinkem

Technické údaje

Hmotnost žehličky: 1,75 kg

Příslušenství

Plnicí nádobka: Ano

Pohodlné žehlení

Délka kabelu: 2,5 m

* Testováno v porovnání s napařovacími žehličkami Philips
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