
 

Höyrysilityskeskus, jossa on
OptimalTEMP-tekniikka

Azur Elite

 
2400 W

55 g/min, jatkuva
höyryntuottokyky

Höyrysuihkaus 240 g

SteamGlide Plus -pohja

 

GC5031/20 Philipsin ensimmäinen älykäs silitysrauta
Philipsin tehokkain höyrysilitysrauta on nyt varustettu

älykkäällä anturilla!

Azur Elite on Philipsin ensimmäinen älykäs höyrysilitysrauta! Höyrysilitysraudan

sisällä oleva älykäs anturi mittaa koko ajan miten liikutat silitysrautaa ja mukauttaa

höyryn määrää tarpeen mukaan. Höyryä tulee enemmän, kun rypyt ovat

hankalampia, ja vähemmän kun vaate ei ole kovin ryppyinen. Siten

höyrysilitysraudalla saa nopeammin täydellisiä tuloksia. Tämä malli on Philipsin

kaikkein tehokkain höyrysilitysrauta. Innovatiivisen OptimalTemp-teknologian

ansiosta voit silittää kaikkea farkuista silkkiin muuttamatta asetuksia ja ilman

palamisen riskiä!

Tekee silittämisestä äärimmäisen helppoa

Optimal Temp – yksi lämpötila kaikille materiaaleille!

Useita höyryasetuksia

DynamiQ-tilan edistyksellinen höyryntuotto varmistaa erinomaiset tulokset

Helppo ja nopea silitys

Jopa 240 gramman lisähöyry päihittää itsepäiset rypyt

Nopea lämmitys 2400 watin teholla

Erityisen tehokas turbohöyrytoiminto

Huolehdi vaatteistasi

Mukavaa silitystä

Nopea kalkinpoisto vain 15 sekunnissa!

Steamglide Plus -pohja

Sulkeutuu automaattisesti
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Kohokohdat

Optimal Temp – yksi lämpötila kaikille

materiaaleille!

Nyt voit silittää kaikkea farkuista silkkiin

säätämättä välillä silitysraudan lämpötilaa.

Philipsin patentoidussa Smart Control

Processorissa on ennalta säädetty lämpötila,

joka höyryyn yhdistettynä sopii ihanteellisesti

kaikille silitettäville materiaaleille. Voit silittää

kaikkea farkuista ja silkistä pellavaan ja

kashmirvillaan yhdellä ja samalla asetuksella

– ilman palamisen riskiä! Philipsin

OptimalTEMP-teknologian ansiosta silitys on

sekä helpompaa että nopeampaa.

Riippumattomat tekstiiliasiantuntijat ovat

testanneet tekniikan ja todenneet sen

erinomaisen silitystehon. Sen ansiosta vaatteet

eivät enää koskaan pala silitettäessä ja saat

täydellisen lopputuloksen helposti!

Useita höyryasetuksia

Voit valita höyrytehon tarpeen mukaan.

Tehokkain MAX-asetus sopii hankalimmille

rypyille, kun taas ECO-asetus säästää 20 %

energiaa.

Älykäs sisäinen anturi

Höyrysilitysraudan sisällä on edistynyt anturi,

joka seuraa silitysraudan liikkeitä silittäessäsi.

Sen ansiosta höyryä vapautuu juuri sopiva

määrä juuri silloin kun sitä tarvitaan. Saat

täydelliset tulokset nopeasti ja todella

tehokkaasti. Höyry käynnistyy automaattisesti

silitysraudan ollessa liikkeellä ja pysähtyy, kun

et liikuta silitysrautaa. Anturi tunnistaa

myös, jos painat kovemmin – esimerkiksi

erityisen ryppyisillä alueilla – jolloin höyryä

vapautuu enemmän.

Jopa 240 gramman höyrysuihkaus

Jopa 240 gramman höyrysuihkaus

Nopea lämmitys 2400 watin teholla

Tehokas 2400 watin silitysrauta lämpenee

nopeasti ja toimii tehokkaasti. Silitysraudassa

on suuri 350 ml:n vesisäiliö ja pitkä 2,5 metrin

johto helpottamassa silittämistä.

Steamglide Plus -pohja

Ainutlaatuinen Steamglide Plus -

pohjarakenteemme sisältää kuusikerroksisen

pinnoituksen ja titaanipinnan. Se varmistaa

parhaat mahdolliset liukuominaisuudet

kaikenlaisilla tekstiilipinnoilla. Nonstick-

pinnoite varmistaa, että höyrysilitysrauta ei

tartu kiinni. Lisäksi se ei naarmuunnu ja on

helppo puhdistaa.

Erityisen tehokas turbohöyrytoiminto

Turbotoiminto tuottaa jopa 50 % enemmän

tehokasta ja jatkuvaa höyryä. Se sopii erityisen

ryppyisille alueille, ja saat ne sileiksi paljon

nopeammin.

Jatkuva höyryntuotto jopa 55 g/min

Jätätkö yleensä aremmat vaatteet kemialliseen

pesulaan? OptimalTemp on turvallinen

herkemmillekin materiaaleille, kuten

kashmirvillalle, silkille tai pitsille. Kun vaatteet

silitetään höyryn avulla, ne eivät likaannu yhtä

nopeasti ja pysyvät hyvännäköisinä

pidempään. Käyttämällä höyrysilitysrautaa

saat vaatteet säilyttämään vastasilitetyn

tuntuman pidempään. Pidennät vaatteen

käyttöikää, koska et joudu pesemään vaatetta

yhtä usein tai viemään sitä kemialliseen

pesuun!
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Tekniset tiedot

Nopea ryppyjen silitys

Jatkuva höyryntuottokyky: 55 g/min

Virta: 2400 W

Lisähöyry: 240 g

Pystyhöyrytys

Helppokäyttöinen

Pohjan nimi: SteamGlide Plus

Vesisäiliön tilavuus: 350 ml

Erittäin vakaa teline

Virtajohdon pituus: 2,5 m

Tippalukko

Erikoissuuri täyttöaukko

Automaattinen virrankatkaisu

Kalkinpoisto

Kalkinpoisto ja puhdistus: Quick Calc Release

Koko ja paino

Tuotteen mitat (L x K x S): 33,3 x 17,5 x

13,5 cm

Takuu

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Ympäristöystävällisyys

Energiansäästötila

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

* Kaikille silitettäville tekstiileille

* Verrattuna malliin GC4910
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