
 

 

Philips Azur
Napařovací žehlička

Trvalý výstup páry 45 g/min
Parní ráz 200 g
Žehlicí plocha SteamGlide Plus

GC4541/20
Výkon páry, garance

S našim vylepšeným systémem Quick Calc Release
Díky našemu inovativnímu designu se částice vápníku snadno odbourávají a poté jsou 
automaticky zachyceny ve vyjímatelné nádobce na vodní kámen. Vodního kamene se lze 
snadno zbavit za méně než 15 vteřin, což přináší skvělé dlouhodobé výsledky.

Rychlejší žehlení a skvělý výkon
• parní ráz až 200 g pro odstranění těch nejodolnějších záhybů
• 2 400 W pro rychlý ohřev a mimořádný výkon
• Trvalý výstup páry až 45 g/min pro rychlejší odstraňování záhybů

Pohodlné žehlení
• Systém odvápnění Quick Calc Release pro snadné čištění žehličky

Snadné klouzání po všech tkaninách
• Žehlicí plocha SteamGlide Plus pro snadné klouzání po jakékoli látce



 Parní ráz až 200g

Pronikne hlouběji do tkanin pro odstranění 
nepoddajných záhybů

Výkon 2 400 W pro rychlé nahřátí

Rychlé nahřátí a vynikající výkon pro rychlejší 
žehlení.

Trvalý výstup páry až 45 g/min

Stabilní trvalý výstup páry umožňuje vyšší proniknutí 
páry tkaninou pro rychlejší odstranění záhybů.

Quick Calc Release

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

Žehlicí plocha SteamGlide Plus

Naše exkluzivní žehlicí plocha SteamGlide Plus zajistí 
skvělé klouzání po jakémkoli materiálu. Nelepí se, je 
odolná vůči poškrábání a snadno se udržuje v čistotě.
GC4541/20

Specifikace
Snadné použ.
• Žehlicí plocha pro snadné klouzání: 3 stars
• Název žehlicí plochy: SteamGlide Plus
• Vhodná voda z vodovodu: Yes
• Délka síťové šňůry: 2 m
• Systém zabraňující odkapávání: Yes
• Žehlicí plocha odolná proti poškrábání: 4 stars

Rychlé odstraňování záhybů
• Výkon: 2 400 W
• Parní ráz: 200 g
• Trvalý výstup páry: 45 g/min
• Napětí: 240 V
• Vertikální napařování: Yes
• Kropení: Yes

Správa měřítka
• Odstranění vodního kamene a čištění: Quick Calc 

Release

Velikost a hmotnost
• Hmotnost žehličky: 1,552 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: 1,791 kg
• Hmotnost žehličky + základny: 1,569 kg

Ekologická účinnost
• Obal výrobku: 100% recycable
• Uživatelská příručka: 100% recycled paper

Záruka
• Celosvětová záruka 2 roky: Yes
•
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