Philips Azur
Naparovacia žehlička

Kontinuálny výstup pary 50 g/min
220 g zosilnená para
Žehliaca plocha SteamGlide Elite

GC4901/10

Vždy dokonalé výsledky
S našou najlepšou žehliacou plochou odolnou voči poškriabaniu
Dlhotrvajúci výkon s funkciou Quick Calc Release a žehliacou plochou SteamGlide Elite
so zvýšenou odolnosťou voči poškriabaniu.
Rýchlejšie žehlenie a vysoký výkon
• Zosilnená para až 220 g na odstránenie nepoddajných záhybov
• 2 800 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon
• Výstup pary až 50 g/min pre najlepšie vyžehlenie záhybov
Pohodlné žehlenie
• Systém Quick Calc Release zabezpečuje jednoduché čistenie vašej žehličky
• Automatické bezpečnostné vypnutie, ak žehlička ostane bez dozoru
Jednoduché kĺzanie po všetkých tkaninách
• SteamGlide Elite, naša najkĺzavejšia žehliaca plocha odolná voči poškriabaniu

GC4901/10

Naparovacia žehlička

Kontinuálny výstup pary 50 g/min 220 g zosilnená para, Žehliaca plocha SteamGlide Elite

Hlavné prvky
Zosilnená para až 220 g

Technické údaje
Quick Calc Release

Technológia

• Pre všetky tkaniny určené na žehlenie

Ľahké použitie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché
odstránenie nepoddajných záhybov.

2 800 W na rýchle zahriatie

Vďaka rýchlemu zahriatiu a vysokému výkonu si so
žehlením poradíte naozaj rýchlo.

Systém Quick Calc Release zabezpečuje jednoduché
čistenie vašej žehličky a dlhotrvajúci výkon
naparovania

Automatické vypínanie

Para až 50 g/min.

•
•

Objem nádoby na vodu: 300 ml
Kvalita kĺzania žehliacej plochy: 4 stars
Názov žehliacej plochy: SteamGlide Elite
Voľnosť kábla (otočný): Voľná napájacia šnúra s
360-stupňovým otáčaním
Voda z vodovodu je vyhovujúca
Funkcia Drip stop
Dĺžka sieťovej šnúry: 2,5 m
Integrovaná zástrčka napájania
Výber stupňa naparovania na rúčke
Odolnosť žehliacej plochy voči poškriabaniu:
5 stars
Automatické vypínanie
Svetelný indikátor

Rýchle odstránenie záhybov
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tlak: 50 g/min
Napájanie: 2800 W
Trvalé naparovanie: 50 g/min
Naparovanie: 220 g
Napätie: 240 V
Zvislá para
Variabilné nastavenia pary
Pripravený na používanie: 2 min
Kropenie

Riadenie rozsahu

• Odstraňovanie vodného kameňa a čistenie:
Funkcia Quick Calc Release

Kontinuálny výstup pary až 50 g/min. poskytuje
ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne
vyžehlenie všetkých záhybov.

Žehlička sa automaticky vypne, keď ju odložíte. Na
žehliacej ploche sa automaticky vypne po
30 sekundách. Na podstavci sa automaticky vypne po
8 minútach.

Žehliaca plocha SteamGlide Elite

Naša exkluzívna žehliaca plocha SteamGlide Elite je
najlepšia z hľadiska dokonalého kĺzania a maximálnej
odolnosti voči poškriabaniu.

Rozmery a hmotnosť

• Rozmery balenia (Š x V x D): 13,7 x 16,7 x 33,2 cm
• Hmotnosť žehličky: 1,669 kg
• Rozmery výrobku (Š x V x D):
12,88 x 15,33 x 31,95 cm
• Celková hmotnosť s obalom: 1,908 kg

Ekologická účinnosť

• Balenie produktu: 100 % recyklovateľné
• Návod na použitie: 100% recyklovaný papier

Záruka

• 2-ročná celosvetová záruka
•
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