
 

 

Philips Azur
Azur Pro Dampstrygejern

Damp 50 g/min., 240 g dampskud

Vores bedste glideevne 
SteamGlide-Elite
Nem afkalkning med Quick Calc 
Release
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ores bedste strygejern mod vanskelige folder 
ygejernet for dig, som vil have den bedste strygeoplevelse og det bedste resultat, selv på tykke 

terialer. Kombinationen af kraftfuld ydelse og nem anvendelse gør det nemt at fjerne vanskelige 

der på alle materialer. Nem afkalkning takket være Quick Calc Release-systemet samt vores bedste 

ygesål med SteamGlide-Elite, der giver en høj glideevne på alle materialer. 

Hurtigere strygning og effektiv ydeevne
• Dampskud på op til 250 g klarer genstridige folder
• 2 4000W giver hurtig opvarmning og kraftig ydeevne
• Konstant damp på op til 55 g/min sikrer hurtigere fjernelse af folder

Komfortabel strygning
• Quick Calc Release-systemet sikrer nem rengøring af dit strygejern
• Strygejernet slukker automatisk, når det står ubenyttet

Glider nemt over alle materialer
• SteamGlide Elite, den bedste glideevne og modstandsdygtighed over for ridser

Nem strygning
• Drypstop-systemet holder tøjet pletfrit under strygningen
• Færre påfyldninger med den ekstra store vandtank på 300 ml



 Dampskud på op til 250 g

Trænger dybere ind i stoffet og fjerner nemt 
genstridige folder.

2 400W for hurtig opvarmning

Giver en hurtig opvarmning og kraftfuld ydelse, 
så du hurtigt får klaret strygningen

Konstant damp på op til 55g/min

En stærk og ensartet dampmængde sørger for, 
at op til 50 % mere damp trænger gennem 
stoffet, så folder fjernes hurtigere.

Hurtig afkalkningsudløsning

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

Auto-sluk

Strygejernet slukker af sig selv, hvis du 
efterlader det ubenyttet. På strygesålen slukker 
det automatisk efter 30 minutter. På højkant 
slukker det automatisk efter 8 minutter.

Drypstop-system

Vores drypstop-system forhindrer lækage for 
at undgå skjolder fra vanddråber – stryg trygt 
ved alle temperaturer.

300 ml vandtank

Færre påfyldninger nødvendigt takket være en 
stor 300 ml vandtank. Du kan således stryge 
mere tøj på én opfyldning.

SteamGlide Elite-strygesål

Vores eksklusive SteamGlide Elite er vores 
bedste strygesål for ultimativ glideevne og 
maksimal ridsefasthed.
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Vigtigste nyheder
Azur Pro Dampstrygejern

Damp 50 g/min., 240 g dampskud
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Nem at anvende
• Kapacitet: Vandtank: 300 ml
• Strygesålens glideevne: 4 stjerner
• Navn på strygesål: SteamGlide Elite
• Ledningsbevægelse (drejefunktion): 360 graders 

ledningsfrihed
• Egnet til vand fra hanen
• Drypstop-funktion
• Netlednings længde: 3 m
• Integreret stik
• Vælg dampniveau på håndtaget
• Strygesålens modstandsdygtighed over for ridser: 

5 stjerner
• Auto-sluk
• Indikatorlys

Teknologi
• Til alle strygbare tekstiler

Hurtig fjernelse af folder
• Tryk: 55g/min
• Strøm: 2.400 W
• Dampskud: 250 g
• Konstant damp: 55 g/min

• Spænding: 240 V
• Lodret damp
• Klar til brug: 2 min
• Variable dampniveauer
• Vandspray

Kalkhåndtering
• Afkalkning og rengøring: Hurtig 

afkalkningsudløsning

Størrelse og vægt
• Strygejernets vægt: 1,669 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: 1,908 kg

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

Garanti
• 2 års verdensomspændende reklamationsret
•
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