
 

Żelazko parowe z
technologią OptimalTEMP

Azur Advanced

 
2600 W

Ciągły strumień pary 50 g/min

Silne uderzenie pary 220 g

Stopa SteamGlide Plus

 

GC4932/20

Żelazko nowej generacji — świetne efekty w

krótszym czasie*

Bez ryzyka przypalenia

Dzięki technologii OptimalTEMP możesz prasować wszystkie materiały, od dżinsu

po jedwab, bez ryzyka przypalenia. Teraz strumień pary wnika 20% głębiej w głąb

tkaniny, co pozwala szybciej usunąć zagniecenia.*

Inteligentne prasowanie zapewniające maksymalną wygodę

Technologia OptimalTEMP: gwarancja bezpieczeństwa tkanin bez konieczności

regulacji temperatury

Łatwiejsze i szybsze prasowanie

Moc 2600 W zapewnia szybkie nagrzewanie się i skuteczną pracę

Głęboko wnikająca para — świetne efekty w krótszym czasie

Dzięki strumieniowi 50 g w tkaninę wnika do 20% więcej pary*

Silne uderzenie pary do 220 g usuwa uporczywe zagniecenia

Wygoda prasowania

Stopa SteamGlide Plus zapewnia wyjątkowo dobry poślizg

Powiadomienie o konieczności usunięcia kamienia z żelazka

Wyjątkowo długi przewód zapewnia duże pole manewru

Funkcja automatycznego wyłączania powoduje wyłączenie żelazka zostawionego

bez nadzoru
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Zalety

Technologia OptimalTemp

Technologia OptimalTEMP gwarantuje 100%

bezpieczeństwa dla tkanin przeznaczonych do

prasowania. Teraz możesz prasować wszystko,

w tym ubrania z dżinsu, jedwabiu, lnu i

kaszmiru, w dowolnej kolejności i bez

konieczności regulowania temperatury lub

sortowania ubrań. Dzięki żelazkom parowym

firmy Philips z technologią OptimalTEMP

prasowanie jest łatwiejsze i szybsze. Zostały

one również przetestowane przez niezależnych

ekspertów w dziedzinie tkanin.

Moc 2600 W zapewnia szybkie nagrzewanie

Szybkie nagrzewanie i wydajne działanie

umożliwiają szybsze prasowanie

Wyjątkowo długi przewód

Wyjątkowo długi przewód o długości 2 m

zapewnia duże pole manewru i wygodę.

Ciągłe wytwarzanie pary do 50 g/min

Silny, nieprzerwany strumień sprawia, że w

głąb tkaniny wnika do 20% więcej pary, aby

szybciej usuwać zagniecenia.

Silne uderzenie pary do 220 g

Wnika głęboko w tkaninę, aby łatwo usuwać

oporne zagniecenia.

Stopa SteamGlide Plus

Nasza wyjątkowa stopa SteamGlide Plus z

zaawansowaną powłoką z tytanu i 6-

warstwową powierzchnią zapewnia wyjątkowo

dobry poślizg na każdej tkaninie. Nie

przywiera, jest odporna na zarysowania i łatwa

w czyszczeniu.

Powiadomienie o konieczności odkamieniania

Żelazko sygnalizuje, kiedy należy usunąć z

niego kamień. Wystarczy nacisnąć przycisk

funkcji Calc-Clean na zbiorniku wody, aby

wypłukać kamień z żelazka i uzyskać

długotrwały strumień pary.

Głęboko wnikająca para

Dzięki specjalnej konstrukcji urządzenia teraz

w tkaninę wnika do 20%* więcej pary, co

zapewnia doskonałe rezultaty

Automatyczne wyłączanie

Żelazko wyłącza się, jeśli jest pozostawione w

bezruchu. Jeśli zostanie pozostawione na

stopie, wyłączy się automatycznie po 30

sekundach, a na podstawie wyłączy się

automatycznie po 8 minutach.
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Dane techniczne

Technologia

Technologia OptimalTemp

Szybkie usuwanie zagnieceń

Ciągły strumień pary: 50 g/min

Moc: 2600 W

Silne uderzenie pary: 220 g

Prasowanie w pionie

Wygodne użytkowanie

Stopa żelazka: Stopa SteamGlide Plus

Pojemność zbiornika wody: 350 ml

Wyjątkowo stabilna podstawka pod piętę

żelazka

Długość przewodu zasilającego: 2 m

Blokada kapania

Wyjątkowo duży otwór wlewowy

Automatyczne wyłączanie

Kontrola kamienia

Usuwanie kamienia i czyszczenie:

Samoczyszczenie

Rozmiar i waga

Wymiary produktu (S x W x D): 33,3 x 17,5 x

13,5 cm

Gwarancja

2 lata gwarancji

Wydajność energetyczna

Instrukcja obsługi: 100% przetworzony papier

* na wszystkich tkaninach przeznaczonych do

prasowania

* w porównaniu z GC4910
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