
 

 

Philipsi Azur
Aurutriikraud

Automaatne väljalülitamine

GC4620
Eemaldab kergesti kortsud

SteamGlide'i tallaga on tõhus triikida
SteamGlide'i tallaga saate triikida sujuvalt ja pingutusteta. Selle võimas aurutootlikkus ja 
kerge libisemine on ideaalseks kombinatsiooniks, et eemaldada kortsud ja saada 
suurepärased tulemused!

Eemaldab kergesti kortsud
• Pidev auruvoog kuni 40 g/min
• Kuni 165 g võimas auruvoog väga tugevate kortsude eemaldamiseks

Triigib keerulistest kohtadest
• Auruotsak võimaldab teil kasutada auru raskesti ligipääsetavates piirkondades

Triigib ohutult
• Elektrooniline ohutuse väljalülitumine, kui triikraud on jäetud järelvalveta

Mugavaks triikimiseks
• Eriti pikk 3-meetrine juhe maksimaalse ulatuse saavutamiseks
• Pehme käepide jätkuvaks triikimise mugavuseks

Libiseb kergelt kõikidel kangastel
• SteamGlide tald on Philipsi esmaklassiline tald



 Automaatne ohutuse väljalülitumine

Elektrooniline ohutuslüliti lülitab järelvalveta jäänud 
või ületilkuv triikraua automaatselt välja

Eriti pikk 3 m juhe
Eriti pika 3 m juhtmega ulatute hõlpsasti triikimislaua 
piirideni ja kaugemalegi veel!

SteamGlide-tald

SteamGlide'i tald on parim Philipsi tald. See on väga 
kriimustuskindel, libiseb suurepäraselt ning seda on 
lihtne puhastada.

Kuni 165 g võimas auruvoog
Võimas auruvoog tekitab kuni 165 g aurupahvaku, 
mis eemaldab isegi kõige tugevamad kortsud.
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Tarvikud
• Komplektis: Juhtmeköitja juhtme mugavaks 

hoidmiseks

Mugavaks triikimiseks
• Lisamugavus: 360º pöörlev juhtmekinniti, Pehme 

käepide
• Katlakivi eemaldamine: Double Active 

katlakivieemal. süsteem
• Juhtme pikkus: 3 m
• Lekkeid ei ole: Tilgalukustussüsteem
• Ohutu kasutada: Automaatne ohutuslüliti 

järelevalveta jäänud triikraua väljalülitamiseks, 
Ületab rahvusvahelisi kukkumistesti standardeid

• Võib kasutada kraanivett
• Veepaagi mahtuvus: 350 ml

Kortsude eemaldamine
• Pidev auruvoog: Kuni 40 g/min

• Triigib keerulistest kohtadest: Auruotsak
• Piserdamine
• Võimas auruvoog: Kuni 165 g/min
• Vertikaalne aur

Lihtne kasutada
• Kontroll: Temperatuurivalmiduse märgutuli, 

Muudetavad auruseaded
• Kiire kuumenemine

Sujuv libisemine
• Tald: SteamGlide-tald

Tehnilised andmed
• Sagedus: 50–60
• Võimsus: 2400
• Pinge: 220–240
•
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