
 

Philips første
smarte strykejern

Azur Elite

 
OptimalTemp garantert ingen
brennmerker

55 g/min kontinuerlig damp

Dampstøt på 240 g

Sensor som tilpasser dampen
etter behov

 

GC5031/20

Philips mest kraftfulle dampstrykejern, nå med

smart sensor!

Garantert ingen svimerker med intelligent damputslipp

Dampstrykejernet Azur Elite er Philips første smarte dampstrykejern! En smart

sensor inne i dampstrykejernet måler konstant hvordan du beveger strykejernet og

tilpasser dampen etter behov. Ved vanskeligere skrukker, slipper strykejernet ut

mer damp, og ved enklere jobb, mindre. Dette gjør at dampstrykejernet gir perfekt

resultat raskere. Denne modellen er Philips kraftigste og mest effektive

dampstrykejern. Med den innovative OptimalTemp-teknologien kan du stryke alt

fra jeans til silke uten å behøve å endre innstilling eller risikere brennmerker!

Intelligent stryking for maksimal anvendelighet

Optimal Temp – én temperatur for alle typer tekstil!

Flere innstillinger på dampstyrken

DynamiQ-modus, intelligent damputslipp for perfekt resultat

Enklere og raskere stryking

Dampstøt på opptil 240 g fjerner gjenstridige skrukker

2400 W for rask oppvarming

Turbofunksjon med ekstra kraftfull damp

Vedlikehold og stell pent med klærne

Behagelig stryking

Rask avkalking på bare 15 sek!

SteamGlide Plus-strykesåle sørger for at strykejernet glir optimalt

Automatisk avstengning
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Høydepunkter

Optimal Temp – én temperatur for alle typer

tekstil!

Nå kan du stryke alt fra jeans til silke uten at

du selv må regulere temperaturen på

strykejernet. Philips' patenterte Smart Control

Processor har en forhåndsinnstilt temperatur

som kombinert med damp er optimal for alle

typer tekstil du måtte komme på å stryke. Du

kan stryke alt fra jeans og silke, lin og kasjmir

med en og samme innstilling – garantert ingen

brennmerker! Philips dampstrykejern med

OptimalTEMP gjør strykingen både enklere og

raskere. Teknikken er testet og godkjent av

uavhengige tekstileksperter for sin utmerkede

strykeytelse. Perfekt resultat uten anstrengelse

– og garantert uten brennmerker!

Flere innstillinger på dampstyrken

Velg dampstyrke etter behov – den praktiske

autoinnstillingen DynamiQ tilpasser dampen

etter behov, MAX-modus er den kraftigste

innstillingen for motstridige skrukker, og med

ECO-innstillingen bruker du 20 % mindre

energi og verner dermed mer om miljøet.

Smart, innebygd sensor

Inne i dampstrykejernet er det en avansert

sensor som måler dampstrykejernets

bevegelser når du stryker og frigjør nøyaktig

riktig mengde damp når det trengs. Du får raskt

og svært effektivt et perfekt resultat. Dampen

setter i gang automatisk når strykejernet er i

bevegelse, og stopper når det er i ro. Sensoren

registrerer også om du stryker mer intensivt, for

eksempel om du stryker på ekstra skrukkete

områder, og frigjør da mer damp.

Dampstøt på opptil 240 g

Philips dampstrykejern har kraftig damp som

hjelper til mens du stryker. Damp trenger

dypere inn i stoffet for å enkelt fjerne

motstridige skrukker. Plaggene beholder i

tillegg den velstelte, nystrøkne følelsen lengre

når du stryker med damp.

2400 W for rask oppvarming

Det kraftfulle strykejernet på 2400 watt varmes

raskt opp og har en kraftfull ytelse. Strykejernet

har også en stor vanntank på 350 ml og en

lang ledning på 2,5 m for å gjøre strykingen

enda enklere.

SteamGlide Plus-strykesåle

Vår eksklusive Steamglide Plus-strykesåle –

med avansert titanbelegg og seks lag med

belegg – gir optimal glideevne uansett hvilken

type tekstil du stryker på. Nonstick-belegg gjør

at dampstrykejernet aldri lugger mot

underlaget, og det er i tillegg motstandsdyktig

mot riper og lett å rengjøre.

Turbofunksjon med ekstra kraftfull damp

Turbofunksjonen gir opptil 50 % mer kraftfull

konstant damp, perfekt å bruke på spesielt

skrukkete områder og gjør at uønskede folder

forsvinner raskere.

Kontinuerlig damp med opptil 55 g/min

Bruker du å levere de mest ømtålige plaggene

til rens? OptimalTemp er trygg å bruke på sarte

plagg som kasjmir, silke, ull eller blonder. Når

du stryker plaggene blir de ikke skitne like fort

og holder seg fine lengre. Hvis du i tillegg

bruker et dampstrykejern beholder de den

velstelte, nystrøkne følelsen lengre. Du

forlenger plaggets levetid og slipper i tillegg å

vaske eller levere det til rens like ofte!
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Spesifikasjoner

Rask fjerning av skrukker

Kontinuerlig damp: 55 g/min

Drift: 2400 W

Dampstøt: 240 g

Vertikal damp

Lett å bruke

Navn på strykesåle: SteamGlide Plus

Kapasitet for vanntank: 350 ml

Ekstra stabil vertikal støtte

Lengde på nettledning: 2,5 m

Dryppstopp

Ekstra stort påfyllingshull

Slår seg automatisk av

Kalkhåndtering

Avkalking og rengjøring: Quick Calc Release

Størrelse og vekt

Produktmål (B x H x L): 33,3 x 17,5 x 13,5 cm

Garanti

To års verdensomspennende garanti

Grønn effektivitet

Energisparingsmodus

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

* På alle strykbare stoffer

* Sammenlignet med GC4910
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