Philips Azur
Mest populære
Dampstrygejern bliver
endnu bedre
Damp 45 g/min, 220 g dampskud
Høj glideevne med SteamGlide
Advanced
Nem afkalkning med Quick Calc
Release

GC4563/30

Garanteret høj ydelse
Mest populære dampstrygejern bliver endnu bedre
Vores mest solgte strygejern blevet endnu bedre med den nye Azur-serie. Kombinationen af kraftfuld
ydelse og nem anvendelse gør det hurtigt og nemt at fjerne vanskelige folder. Nem afkalkning takket
være Quick Calc Release-systemet og høj glideevne på alle materialer takket være Steamglide
Advanced-strygesålen.
Hurtigere strygning og effektiv ydeevne
• Dampskud på op til 230 g klarer genstridige folder
• 2400W giver hurtig opvarmning og kraftig ydeevne
• Konstant damp på op til 50 g/min sikrer den bedste fjernelse af folder
Komfortabel strygning
• Quick Calc Release-systemet sikrer nem rengøring af dit strygejern
Glider nemt over alle materialer
• SteamGlide Advanced-strygesål, der nemt glider hen over alle materialer

GC4563/30

Mest populære Dampstrygejern bliver endnu bedre
Damp 45 g/min, 220 g dampskud
Høj glideevne med SteamGlide Advanced

Vigtigste nyheder
Dampskud på op til 230 g

Specifikationer
Hurtig afkalkningsudløsning

Nem at anvende
•
•
•
•
•
•
•
•

Strygesålens glideevne: 3 stars
Navn på strygesål: SteamGlide Advanced
Drypstop-funktion
Egnet til vand fra hanen
Netlednings længde: 2 m
Integreret stik
Vælg dampniveau på håndtaget
Strygesålens modstandsdygtighed over for ridser:
4 stars

Teknologi

• Til alle strygbare tekstiler

Hurtig fjernelse af folder
Trænger dybere ind i stoffet og fjerner nemt
genstridige folder.

Quick Calc Release til nem rengøring af dit
strygejern og langvarig dampydeevne

2400 W for hurtig opvarmning

SteamGlide Advanced-strygesål

•
•
•
•
•
•

Strøm: 2400 W
Dampskud: 230 g
Konstant damp: 50 g/min
Spænding: 240 V
Klar til brug: 2 min
Vandspray

Kalkhåndtering

• Afkalkning og rengøring: Hurtig
afkalkningsudløsning

Størrelse og vægt

• Strygejernets vægt: 1,552 kg
• Emballagens mål (B x H x L): 13,7 x 16,7 x 33,2 cm
• Produktets mål (B x H x L): 12,88 x 15,33 x
31,95 cm
• Samlet vægt med emballage: 1,791 kg
• Vægt på strygejern + base: 1.569 kg
Giver en hurtig opvarmning og kraftfuld ydelse, så du
hurtigt får klaret strygningen

Damp på op til 50 g/min

Vores eksklusive SteamGlide Advanced-strygesål –
med dens avancerede lag af titanium og 6-lags
belægning – leverer ultimativ glideevne over alle slags
stof. Slip-let, ridsefast og nem at rengøre.

Grøn effektivitet

• Produktemballage: 100 % genanvendelig
• Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Garanti

• 2 års verdensomspændende reklamationsret
•

Konstant dampudvikling på op til 50 g/min giver den
perfekte mængde damp til effektiv fjernelse af folder.
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