
Aurutriikraud

Azur

 
Auruv. 50 g/min; 200 g võim.
auruv.

SteamGlide Plus tald

Automaatne väljalülitus

2400 W

 
GC4860/37

Valmistatud täiuslikkuse saavutamiseks

Azur aurutriikrauda eelistavad juba enam kui 10 miljonit tarbijat. Tänu optimaalsele disainile ja kaalule on seda

lihtne riietel liigutada. Suur aurutamisvõimsus tagab täiusliku tulemuse.

Libiseb kergelt kõikidel kangastel

SteamGlide Plus: ideaalne libisemise ja kortsude eemaldamise kombinatsioon

Triigib ohutult

Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata

Eemaldab kergesti kortsud

Kuni 50 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

200 g võimas auruvoog väga tugevate kortsude eemaldamiseks

Täiuslike tulemuste jaoks loodud

Optimaalse disainiga triikrauda on lihtne riidel liigutada.

Kerge kaalu tõttu on lihtne triikrauda alusele panna ja sealt võtta.

Auruotsak võimaldab teil kasutada auru raskesti ligipääsetavates piirkondades

Küljele avanev täitmisava



Aurutriikraud GC4860/37

Esiletõstetud tooted Spetsifikatsioon

Auruotsak

Selle Philipsi triikraua ainulaadne auruotsak

ühendab parima triikimistulemuse saamiseks

ettepoole suunatud talla selle otsas asuva

pikliku auruavaga ligipääsuks kõige

väiksematesse ja raskematesse kohtadesse.

Kerge käsitseda

Philipsi aurutriikrauda on lihtne riidel liigutada

ning see ulatub ka kõige raskemini

ligipääsetavatesse kohtadesse.

Kerge triikraud

Triikraua optimaalne kaal on 1,6 kg, mistõttu on

lihtne teda pidevalt alusele või kannale panna.

2600 W kiireks kuumenemiseks

2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks

triikimiseks.

Auruvoog kuni 50 g/min

Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku

koguse auru kõikide kortsude tõhusaks

eemaldamiseks.

200 g võimas auruvoog

Võimas auruvoog tekitab kuni 200 g

aurupahvaku, mis eemaldab isegi kõige

tugevamad kortsud.

Lihtne täitmine

Küljele avanev täitmisava

Automaatne väljalülitumine

Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda

enam ei kasutata. Kui see on jäetud kannale,

lülitub see 8 minuti pärast välja. Kui see on

jäetud tallale või külili, kulub triikraua

väljalülitumiseks vaid 30 sekundit.

SteamGlide Plus tald

Parima triikimistulemuse annab selline tald,

millel on optimaalne tasakaal libisemise ja

kortsude eemaldamise vahel. Seda võimaldab

kerge libisemise ja tõhusa kortsude

eemaldamise alaga tald SteamGlide Plus.

 

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine

Tald: SteamGlide Plus

Pidev auruvoog: 50 g/min

Võimas auruvoog: 200 g

Vertikaalne aur

Muudetavad auruseaded

Piserdamine

Auruotsak

Võimsus: 2600 W

Iooniline funktsioon Deep Steam

Lihtne kasutada

Veepaagi mahtuvus: 350 ml

Tilgalukk

Automaatne väljalülitumine

Juhtmehoidik: Juhtmeklamber

Toitejuhtme pikkus: 2,5 m

Kiire ja lihtne täitmine

Veepaagi täitmine ja tühjendamine: Küljele

avanev sisselaskeava

Pehme käepide

Katlakivi eemaldamine

Katlakivi eemaldamise lahus: Double Active

katlakivi eemaldamise süsteem

Tehnilised andmed

Triikraua kaal: 1,6 kg

Pinge: 220–240 V

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.
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