
 

Żelazko parowe

PerfectCare Azur

 
Strumień pary 50 g/min,
uderzenie 220 g

Stopa T-ionicGlide

Autom. wyłączanie, system
antywapienny

Optimal Temp - bez ryzyka
przypalenia

 

GC4929/80

Najszybsze żelazko parowe firmy Philips*
Prasuj dżinsy i jedwab — za jednym razem

Teraz możesz bezpiecznie prasować za jednym razem ubrania z dżinsu, jedwabiu,

lnu lub kaszmiru — w dowolnej kolejności i bez konieczności regulacji

temperatury. Żelazko PerfectCare Azur zapewnia doskonałe rezultaty bez ryzyka

przypalenia tkaniny bądź nadania jej niepożądanego połysku. Prasowanie będzie

wygodniejsze i szybsze.

Szybkie i efektywne prasowanie

Żelazko o mocy 3000 W — szybkie nagrzewanie

Silne uderzenie pary do 220 g

Strumień pary do 50 g/min ułatwia rozprasowywanie zagnieceń

Wygoda prasowania

Innowacyjna prowadnica do przewodu

T-ionicGlide: nasza najlepsza, 5-gwiazdkowa stopa

Głęboko wnikająca zjonizowana para zapewnia optymalne, higieniczne prasowanie

Z podwójnym aktywnym systemem antywapiennym można używać wody z kranu

Jedno ustawienie, idealne do wszystkich ubrań

Technologia OptimalTemp: doskonałe połączenie temperatury

Łatwość użytkowania, nie wymaga regulacji

100% bezpieczeństwa dla wszystkich tkanin

Szybkie prasowanie wszystkich typów tkanin – najszybsze żelazko parowe
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Zalety

Moc 3000 W — szybkie nagrzewanie

Żelazko o mocy 3000 W zapewnia szybkie

nagrzewanie i skuteczne prasowanie

wszystkich typów odzieży.

Silne uderzenie pary do 220 g

Funkcji silnego uderzenia pary można używać

do prasowania w pionie i usuwania

uporczywych zagnieceń.

Strumień pary do 50 g/min

Ciągły strumień pary do 50 g/min zapewnia

optymalną ilość pary pozwalającą skutecznie

rozprasować wszystkie zagniecenia.

Prowadnica do przewodu CordGuide

Innowacyjna prowadnica do przewodu

przypinana do deski do prasowania utrzymuje

przewód z dala od żelazka podczas

prasowania.

Stopa T-ionicGlide

T-ionicGlide to najlepsza stopa firmy Philips.

Wraz z żelazkami OptimalTemp wyznacza

nowy standard poślizgu i odporności na

zarysowania. Nowa, opatentowana powłoka

zapewnia doskonałe rezultaty. Starannie

zaprojektowany kształt i otwory gwarantują

równomierne rozprowadzanie pary ułatwiające

rozprasowywanie zagnieceń.

Głęboko wnikająca para bogata w jony

Wyjątkowa struktura jonów automatycznie

uwalnianych w parze zapewnia optymalne,

higieniczne prasowanie wszystkich ubrań,

które można prasować.

Możliwość korzystania z wody z kranu

Z żelazkiem parowym PerfectCare Azur można

używać wody z kranu. Podwójny aktywny

system antywapienny to połączenie tabletek

rozpuszczających kamień i regularnego

samoczyszczenia, dzięki któremu wewnątrz

żelazka osadza się mniej kamienia. Aby

uzyskać lepsze rezultaty, należy używać wody

destylowanej, która zapewni stały przepływ

pary w żelazku.

Technologia OptimalTemp

To prawdziwa rewolucja w dziedzinie

prasowania, która zapewnia doskonałe

połączenie pary i temperatury. Szybkie

prasowanie, doskonałe rezultaty nawet w

przypadku trudnych zagnieceń i

bezpieczeństwo wszystkich tkanin — bez

konieczności regulacji. Mechanizm działania

jest następujący: 1) Inteligentny procesor

ustawia odpowiednią temperaturę. 2)

Technologia HeatFlow pozwala uzyskać

odpowiednie proporcje pary i temperatury.

100% wydajności

Szybkie prasowanie bez konieczności

sortowania odzieży. Uprasujesz wszystkie

swoje ubrania dzięki bardziej skutecznemu

działaniu pary.

Łatwość użytkowania

Łatwość uzytkowania, nie wymaga regulacji.

Teraz możesz wyprasować wszystkie ubrania

przeznaczone do prasowania, jedno po drugim

— bez zbędnych przerw i regulacji temperatury.
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Dane techniczne

Akcesoria

Prowadnica do przewodu CordGuide

Miarka

Zabezpieczenie przed osadzaniem się

kamienia

Przypomnienie o usuwaniu kamienia

Rozwiązanie antywapienne: Podwójnie

aktywna funkcja Calc-Clean

Możliwość korzystania z wody z kranu

Wygodne użytkowanie

Obracany przewód: Przewód obracany o 180

stopni

Schowek na przewód: Zacisk do przewodu

zasilającego

Blokada kapania

Długość przewodu zasilającego: 2,5 m

Automatyczne wyłączanie

Gumowany uchwyt

Pojemność zbiornika wody: 350 ml

Napełnianie i wylewanie wody: Wyjątkowo

duży otwór wlewowy

Szybkie i skuteczne usuwanie zagnieceń

Stała dystrybucja pary: 50 g/min

Technologia OptimalTemp

Moc: 3000 W

Stopa żelazka: T-ionicGlide

Spryskiwacz

Silne uderzenie pary: 220 g

Zrównoważony rozwój

Energooszczędność*: 10 %

Instrukcja obsługi: 100% przetworzony papier

Waga i wymiary

Waga żelazka: 1,75 kg

* Według testów przeprowadzonych z użyciem żelazek

parowych Philips

* w porównaniu z innymi żelazkami do prasowania na

sucho firmy Philips
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