
 

 

Philips Azur
Парна ютия

50 г/мин непрекъсната пара
Парен удар 250 г
Гладеща повърхност SteamGlide 
Advanced

GC4566/80
Гарантирана ефективност на парата

С нашата подобрена система Quick Calc Release
Благодарение на нашия иновативен дизайн частиците варовик се раздробяват лесно и се 
събират автоматично в подвижен контейнер за варовик. Варовикът може лесно да се отмие 
за по-малко от 15 секунди, което позволява страхотни резултати с течение на времето.

По-бързо гладене и висока производителност
• До 250 г парни удари за премахване на упорити гънки
• Мощност 2600 W за бързо загряване и силна пара
• Подаване на пара до 50 г/мин за най-добро премахване на гънки

Удобно гладене
• Система за бързо премахване на варовик за лесно почистване на ютията

Лесно гладене на всякакви тъкани
• Гладеща повърхност SteamGlide Advanced за лесно гладене на всякакви тъкани



 Парен удар до 250 г

Прониква по-надълбоко в тъканите за лесно 
отстраняване на упорити гънки.

2600 W за по-бързо загряване

Осигурява бързо загряване и мощна 
производителност за по-бързо гладене

Пара до 50 г/мин

Непрекъснатото пароподаване до 50 г/мин ви 
дава идеалното количество пара за ефективно 
отстраняване на всички гънки.

Quick Calc Release

Quick Calc Release за лесно почистване на ютията 
и дълготрайна ефективност на парата

Гладеща повърхност SteamGlide 
Advanced

Нашата ексклузивна гладеща повърхност 
SteamGlide Advanced – със своя усъвършенстван 
титаниев слой и подобрено покритие – 
предоставя съвършена ефективност на гладене 
върху всяка материя. Незалепваща, устойчива на 
надрасквания и лесна за почистване.
GC4566/80

Спецификации
Лесно за употреба
• Плъзгаща се гладеща повърхност: 3 звезди
• Име на гладещата повърхност: SteamGlide 

Advanced
• Спиране на прокапването
• Подходящо за работа с чешмяна вода
• Дължина на захранващия кабел: 2 м
• Вграден захранващ щепсел
• Избор на нива на парата от дръжката
• Гладеща повърхност, устойчива на 
надрасквания: 4 звезди

Гаранция
• 2 години международна гаранция

Технология
• За всички подходящи за гладене тъкани

Бързо отстраняване на гънки
• Захранване: 2600 W
• Непрекъсната пара: 50 г/мин
• Парен удар: 250 гр
• Волтаж: 240 V
• Готово за употреба: 2 Мин.
• Водна струя

Екологична ефективност
• Продуктова опаковка: 100% годна за 
рециклиране

• Ръководство за потребителя: 100% рециклирана 
хартия

Управление на калцирането
• Декалциране и почистване: Quick Calc Release

Размер и тегло
• Тегло на ютията: 1,552 кг
• Размери на опаковката (ШxВxД): 13,7 x 16,7 x 

33,2 см
• Размери на продукта (ШxВxД): 12,88 x 15,33 x 

31,95 см
• Общо тегло с опаковката: 1,791 кг
• Тегло на ютия + основа: 1,569 кг
•
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