
 

 

Philips Azur FreeMotion
Aurutriikraud

Auruv. 40 g/min; 180 g võim. 

auruv.

2600 W
T-ionicGlide tald
Kandmislukustus

GC4595/40
Võimas aur, juhtmeta triikimine

Ülikiire libisemine T-ionicGlide'iga
Azur FreeMotioni aurutriikrauas on kombineeritud võimas aurujõudlus ja täielik vabadus 
triikida iga kangast igas triikimislaua osas. Nutikas laadimisalus koos kandeluku ja 
märgutulega laadib teie triikraua sekunditega.

Kiirem triikimine
• Pidev auruvoog kuni 40 g/min
• T-ionicGlide: meie parim 5 tärniga hinnatud tald
• Võimas auruvoog kuni 180 g

Kiirem hoiustamine
• Kandmislukustus triikraua kindlaks hoiustamiseks pärast triikimist
• Juhtmekerija lihtsustab hoiustamist

Kiirem käivitumine
• 2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks
• Juhtmeta triikimine väldib juhtme poolt juhuslike kortsude tekitamist
• Nutikas valgusnäidik



 2600 W kiireks kuumenemiseks

2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks 
triikimiseks kõigi triigitavate rõivaste puhul

Kandmislukustus

Ohutu hoiustamine pärast triikimist alusel. 
Juhtme saab kerida ümber triikraua aluse - nii 
on seadet lihtne hoiustada.

Auruvoog kuni 40 g/min

Philipsi aurutriikraua pidev, kuni 40 g/min 
auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide 
kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Juhtmeta triikimine

Juhtmevaba triikimine tagab täieliku vabaduse. 
Kõndige ümber triikimislaua ja hoidke 
triikrauda, kuidas soovite. Juhe ei takista kunagi 
liikumist ega kortsuta riideid.

Lihtne hoiule panna

Toitejuhtme võib ümber kanna keerata, et 
seadet oleks kergem hoiule panna.

Nutikas valgusnäidik

Nutikas märgutuli näitab alati triikraua olekut. 
Sinine: valmis triikimiseks. Oranž: aeg laadida.

Võimas auruvoog kuni 180 g

Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks 
aurutamiseks ja tugevate kortsude 
eemaldamiseks.

T-ionicGlide tald

T-ionicGlide on meie parima libisemisega ja 
kriimustuskindel, 5 tärniga hinnatud tald 
integreeritud Titanium-Oxide kihiga.
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Esiletõstetud tooted
Aurutriikraud
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Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine
• Tald: T-ionicGlide
• Pidev auruvoog: 40 g/min
• Toide: 2600 W
• Piserdamine
• Võimas auruvoog: 180 g
• Vertikaalne aur
• Muudetavad auruseaded

Kaal ja mõõtmed
• Triikraua kaal: 1,5 kg

Lihtne kasutada
• Lisage vett igal ajal
• Veepaagi täitmine ja tühjendamine: Küljele avanev 

sisselaskeava
• Veepaagi mahtuvus: 300 ml
• Automaatne väljalülitumine
• Pehme käepide
• Hoiustamislahendus: Kandmislukustus
• Tilgalukk

Katlakivi eemaldamine
• Katlakivi eemaldamise lahus: Kahetoimeline 

katlakivieemaldus
• Võib kasutada kraanivett

Jätkusuutlikkus
• Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist
•
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