
 

 

Philips Azur
Napařovací žehlička

Trvalý výstup páry 55 g/min
Parní ráz 250 g
Žehlicí plocha SteamGlide Elite
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naší nejlepší žehlicí plochou odolnou proti poškrábání
ouhotrvající výkon díky systému odvápnění Quick Calc Release a žehlicí ploše 
amGlide Elite se zvýšenou odolností proti poškrábání.

Rychlejší žehlení a skvělý výkon
• Parní ráz až 250 g pro odstranění těch nejodolnějších záhybů
• 3 000 W pro rychlé nahřátí a mimořádný výkon
• Trvalý výstup páry až 55 g/min pro rychlejší odstraňování záhybů

Pohodlné žehlení
• Systém odvápnění Quick Calc Release pro snadné čištění žehličky
• Bezpečnostní vypnutí žehličky, je-li ponechána bez obsluhy

Snadné klouzání po všech tkaninách
• SteamGlide Elite: nejlépe klouže a je nejodolnější proti poškrábání

Snadné žehlení
• Systém Drip-stop chrání oblečení před mokrými skvrnami při žehlení
• Méně doplňování díky obzvlášť velké 300ml nádržce na vodu



 Parní ráz až 250 g

Pronikne hlouběji do tkanin pro odstranění 
nepoddajných záhybů

Výkon 3 000 W pro rychlé nahřátí

Rychlé nahřátí a vynikající výkon pro rychlejší 
žehlení.

Trvalý výstup páry až 55 g/min

Stabilní trvalý výstup páry umožňuje až o 50 % 
vyšší proniknutí páry tkaninou pro rychlejší 
odstranění záhybů.

Quick Calc Release

Systém odvápnění Quick Calc Release pro 
snadné čištění žehličky a dlouhotrvající výkon 
napařování

Automatické vypnutí

Pokud žehličku odložíte nebo necháte stát, 
vypne se automaticky. A to buď po 
30 sekundách, pokud ji necháte stát na její 
žehlicí ploše, nebo po 8 minutách, pokud ji 
postavíte na její odkládací plochu.

Systém zabraňující odkapávání

Systém Drip-stop zabraňuje úniku tekutiny 
z žehličky, aby při jakémkoliv nastavení teploty 

nevznikaly skvrny způsobené kapkami vody 
a vy jste mohli žehlit bez obav.

300ml nádržka na vodu

Méně doplňování díky velké 300ml nádržce na 
vodu. Takže můžete vyžehlit více oděvů 
najednou.

Žehlicí plocha SteamGlide Elite

SteamGlide Elite je naše nejlepší žehlicí plocha, 
která velmi snadno klouže a je maximálně 
odolná proti poškrábání.
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Přednosti
Napařovací žehlička
Trvalý výstup páry 55 g/min Parní ráz 250 g, Žehlicí plocha SteamGlide Elite
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Snadné použití
• Objem nádržky na vodu: 300 ml
• Žehlicí plocha pro snadné klouzání: 4 hvězdiček
• Název žehlicí plochy: SteamGlide Elite
• Volný kabel (otočný): Volnost pohybu i s kabelem 

v rozsahu 360°
• Vhodná voda z vodovodu
• Délka síťové šňůry: 3 m
• Systém zabraňující odkapávání
• Integrovaná zástrčka
• Na rukojeti vyberte úroveň napařování
• Žehlicí plocha odolná proti poškrábání: 

5 hvězdiček
• Automatické vypnutí
• Kontrolka indikátoru

Technologie
• Pro všechny žehlitelné tkaniny

Rychlé odstraňování záhybů
• Tlak: 55 g/min
• Spotřeba: 3 000 W
• Parní ráz: 250 g
• Trvalý výstup páry: 55 g/min

• Napětí: 240 V
• Vertikální napařování
• Připraveno k použití: 2 min
• Různé úrovně páry
• Kropení

Správa měřítka
• Odstranění vodního kamene a čištění: Rychlé 

odstranění vodního kamene

Velikost a hmotnost
• Hmotnost žehličky: 1,669 kg
• Rozměry balení (Š x V x H): 13,7 x 16,7 x 33,2 cm
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 12,88 x 15,33 x 

31,95 cm
• Celková hmotnost s balením: 1,908 kg

Ekologická účinnost
• Obal výrobku: 100% recyklovatelný
• Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Záruka
• Celosvětová záruka 2 roky
•
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Specifikace
Napařovací žehlička
Trvalý výstup páry 55 g/min Parní ráz 250 g, Žehlicí plocha SteamGlide Elite
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