
 

 

Philips Azur
Aurutriikraud

Auruv. 50 g/min; 200 g võim. 

auruv.

2600 W
Automaatne väljalülitumine
Ohutu kõigile triigitavatele 
rõivastele

GC4860/30
Valmistatud täiuslikkuse saavutamiseks

juhtmesuunaja ning õrnade kangaste kaitsega
Uuel Philips Azuri triikraual on optimaalne disain ja kaal, et selle liigutamine erinevatel 
kangastel oleks lihtne. Tänu võimsale aurule, uuenduslikule juhtmesuunajale ja nutikale 
õrnade kangaste kaitsele tagab see täiuslikud tulemused.

Libiseb kergelt kõikidel kangastel
• SteamGlide Plus: ideaalne libisemise ja kortsude eemaldamise kombinatsioon

Triigib ohutult
• Elektrooniline ohutuslüliti lülitab järelevalveta jäänud triikraua välja
• Õrna kanga kaitse õrnade kangaste auruga triikimiseks

Eemaldab kergesti kortsud
• 2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks
• Kuni 50 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks
• 200 g võimas auruvoog

Täiuslike tulemuste jaoks loodud
• Optimaalse disainiga triikrauda on lihtne riidel liigutada.
• Kerge kaalu tõttu on lihtne triikrauda alusele panna ja sealt võtta.



 2600 W kiireks kuumenemiseks

2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks 
triikimiseks.

200 g võimas auruvoog
200 g võimas auruvoog

Auruvoog kuni 50 g/min

Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse 
auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Automaatne väljalülitus

Elektrooniline ohutuslüliti lülitab järelevalveta jäänud 
või ümberkukkuva triikraua automaatselt välja

Kerge käsitseda
Philipsi aurutriikrauda on lihtne riidel liigutada ning 
see ulatub ka kõige raskemini ligipääsetavatesse 
kohtadesse.

Kerge triikraud
Triikraua optimaalne kaal on 1,6 kg, mistõttu on 
lihtne teda pidevalt alusele või kannale panna.

SteamGlide Plus tald

Parima triikimistulemuse annab selline tald, millel on 
optimaalne tasakaal libisemise ja kortsude 
eemaldamise vahel. Seda võimaldab kerge libisemise 
ja tõhusa kortsude eemaldamise alaga tald 
SteamGlide Plus.

Õrna kanga kaitse

Õrnade kangaste kaitse võimaldab õrnu kangaid 
madalal temperatuuri juures triikida maksimaalse 
auruga, ilma et tekiksid läikivad laigud.
GC4860/30

Spetsifikatsioon
Tehnilised andmed
• Pinge: 220–240 V

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine
• Tald: SteamGlide Plus
• Võimsus: 2600 W
• Piserdamine
• Võimas auruvoog: 200 g
• Auruotsak

Tarvikud
• Õrna kanga kaitse
• Juhtmesuunaja

Lihtne kasutada
• Veepaagi täitmine ja tühjendamine: Küljele avanev 

sisselaskeava
• Automaatne väljalülitumine
• Tilgalukk
• Juhtmekinniti (pöörlev): 360º pöörlev juhtmekinniti
• Juhtmehoidik: Juhtmeklamber
• Toitejuhtme pikkus: 2,5 m

Katlakivi eemaldamine
• Katlakivi eemaldamise lahus: Double Active 

katlakivi eemaldamise süsteem
• Võib kasutada kraanivett
• Soovitame kasutada filtreeritud vett
•

* Kuni 10% vähem energiat vastavalt IEC 603311 protokollile, 
võrreldes RI3320 maksimaalse seade juures
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