
 

 

Philips Azur Pro
Aurutriikraud

2800 W
50 g/min; 220 g võimas auruvoog
SteamGlide Plus tald
Autom. väljalülit. + 
katlakivieemaldus

GC4879/00
Võimas täiuslikkus, iga kord

Võimsa auruga käib kortsueemaldus kiirelt
Azur Pro aurutriikraua võimas auruvoog muudab triikimise hämmastavalt kiireks ja tagab 
täiuslikud tulemused. Triikimine on nüüd lihtne ülikiire libisemise, suurema veepaagi ja 
sisseehitatud katlakivi anumaga

Mugav triikimine
• Väga suurt 350 ml veepaaki võib harvemini täita
• Käepidet on mugav triikimise ajal hoida
• Pikk 2,5 m juhe ulatub triikimislaual igale poole
• Terav ots tagab parima kontrolli ja nähtavuse

Libiseb kergelt kõikidel kangastel
• SteamGlide Plus tald: meie kõige paremini libisev - kiirem triikimine

Ohutu triikimine
• Sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu kogub triikimisel katlakivi
• Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata

Kiire ja suur jõudlus
• Kuni 50 g/min auruvoog kortsude parimaks eemaldamiseks
• 2800 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks
• Võimas auruvoog kuni 210 g
• Sügav iooniline aur tagab hügieenilise triikimise



 2800 W

2800 W võimsus tagab kiire kuumenemise ja 
parima jõudluse.

Auruvoog kuni 50 g/min

Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku 
koguse auru kõikide kortsude tõhusaks 
eemaldamiseks.

Kerge käepide

Aurutriikraua peal olev läbimõeldud pehme 
käepide muudab triikimise mugavamaks.

350 ml veepaak

Väga suurt 350 ml veepaaki peab harvemini 
täitma, nii saate korraga rohkem riideid 
triikida.

Terav ots

Terav ots tagab parima kontrolli ja nähtavuse

Sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu

Meie spetsiaalse disainiga sisseehitatud katlakivi 
eemaldamise nõu kogub triikimise ajal 
katlakiviosakesi. Self Cleani toiminguga 
uhutakse katlakivi triikrauast välja, et tagada 
päevast päeva püsiv triikimisjõudlus.

Automaatne väljalülitus

Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda 
enam ei kasutata. Kui triikraud on jäetud 
kannale, lülitub see 8 minuti pärast välja. Kui 
seade on jäetud tallale või küljele, kulub 
triikraua väljalülitumiseks 30 sekundit.

2,5 m juhe

Pikk 2,5 m tagab triikimiseks vajaliku ulatuse. 
Nüüd ulatute probleemideta triikimislaua iga 
nurgani.

Võimas auruvoog kuni 210 g

Võimas auruvoog kuni 210 g ka kõige 
tugevamate kortsude kiireks eemaldamiseks.
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Lihtne kasutada
• Veepaagi mahtuvus: 350 ml
• Automaatne väljalülitumine
• Pehme käepide
• Võib kasutada kraanivett
• Toitejuhtme pikkus: 2,5 m
• Tilgalukk

Garantii
• 2-aastane ülemaailmne garantii

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine
• Tald: SteamGlide Plus

Kiire kortsueemaldus
• Võimsus: 2800 W
• Võimas auruvoog: 210 g
• Pidev auruvoog: 50 g/min
• Vertikaalne aur

• Pinge: 220–240 V
• Vee pihustamine

Rohelised omadused
• Energiat säästev režiim
• Energiasääst*: 20 %
• Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist

Katlakivihooldus
• Katlakivi eemaldamine ja puhastamine: 

Kahetoimeline katlakivieemaldus, Sisseehitatud 
katlakivimahuti, Isepuhastamine

Suurus ja kaal
• Triikraua kaal: 1,5 kg
• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 34,1*30*36 cm
• Toote mõõtmed (L x K x S): 16*32*14 cm
• Kogukaal koos pakendiga: 1,75 kg
•
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