
 

 

Philips Azur Elite
Naparovacia žehlička 
s technológiou 
OptimalTEMP

3 000 W
Kontinuálny výstup pary 70 g/min
Zosilnená para 260 g
Žehliaca plocha SteamGlide 
Advanced

GC5036/20
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Na
aša najinteligentnejšia a najvýkonnejšia naparovacia žehlička

aka inteligentnému uvoľňovaniu pary zaručene nedôjde k prepáleniu

konná inteligentná žehlička pre dokonalé výsledky dosiahnuté rýchlejšie. Žehlite naraz 
tko od džínsov po hodváb bez rizika prepálenia vďaka technológii OptimalTEMP. 
parovací režim Advanced DynamiQ zaistí dokonalé množstvo pary, ktoré potrebujete*

Pohodlné žehlenie
• Žehliaca plocha SteamGlide Advanced, dokonalé kĺzanie a dlhá životnosť
• Rýchle odstránenie vodného kameňa za 15 sekúnd pre dlhotrvajúci parný výkon
• Automatické bezpečnostné vypnutie, ak žehlička ostane bez dozoru

Inteligentné žehlenie pre dokonalé pohodlie
• Technológia OptimalTEMP: Zaručene nedôjde k prepáleniu látky, bez nastavení
• Režim DynamiQ prináša inteligentný výstup pary poskytujúci dokonalé výsledky
• Režimy naparovania na pohodlné používanie: DynamiQ, MAX, ECO a OFF

Jednoduchšie a rýchlejšie žehlenie
• 3000 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon
• Zosilnená para až 260 g na odstránenie nepoddajných záhybov
• Vďaka turboparnému čerpadlu prenikne tkaninou až o 50 % viac pary*
• Výstup pary až 70 g/min na rýchlejšie vyžehlenie záhybov



 Technológia OptimalTEMP

Vďaka technológii OptimalTEMP vám môžeme 
zaručiť, že táto žehlička nikdy neprepáli žiadne 
tkaniny, ktoré možno žehliť, takže môžete 
žehliť všetko, od džínsoviny cez hodváb, plátno 
až po kašmír bezpečne, v akomkoľvek poradí a 
nemusíte čakať na zmenu teploty ani oblečenie 
vopred roztriediť. Naparovacie žehličky Philips 
s technológiou OptimalTEMP uľahčujú a 
urýchľujú žehlenie a sú testované nezávislými 
odborníkmi z textilného priemyslu.

Režimy naparovania na pohodlné 
používanie

Vyberte si z niekoľkých režimov naparovania. 
Režim DynamiQ vypúšťa dokonalé množstvo 
pary automaticky podľa potreby, režim Max 
vyrovná aj nepoddajné záhyby vďaka 
výkonnému kontinuálnemu výstupu 
pary, režim naparovania ECO s minimálnym 
konštantným a súvislým prúdom pary dokáže 
usporiť až 20 % energie a ak nastavíte režim 
OFF, paru vypnete.

Režim naparovania DynamiQ

Vďaka snímaču DynamiQ, ktorý je 
najpokročilejším snímačom pohybu, aký sa 
používa v naparovacích žehličkách, žehlička 
presne vie, ako sa pohybuje a kedy zastane. 
Režim naparovania DynamiQ automaticky 
uvoľňuje dokonalé množstvo pary vtedy, keď 
ju potrebujete pri žehlení, aby ste rýchlejšie 
dosiahli požadované výsledky. Žehlička 
automaticky vypúšťa paru, keď sa hýbe, a 
zastaví ju, keď zastane, takže žehlenie je 
dokonale pohodlné a nenáročné.

3000 W na rýchle zahriatie

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

Turboparný výkon

Naše zabudované turboparné čerpadlo prináša 
až o 50 % výkonnejší kontinuálny výstup pary, 
takže záhyby zmiznú ešte rýchlejšie.

Žehliaca plocha SteamGlide Advanced

Naša vynikajúce žehliaca plocha SteamGlide 
Advanced poskytuje hladké kĺzanie po všetkých 
typoch tkanín. Jej základňa z nehrdzavejúcej 
ocele je dvakrát tvrdšia než hliník a naša 
patentovaná 6-vrstvová povrchová úprava 
s pokročilou titánovou vrstvou umožňuje 
jednoduché kĺzanie po všetkých typoch tkanín 
a rýchlejšie zaručuje požadovaný výsledok.

Kontinuálny výstup pary až 70 g/min

Vďaka silnému a kontinuálnemu výstupu pary 
tkaninou prenikne až o 50 % viac pary, takže 
záhyby sa odstránia rýchlejšie.
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Hlavné prvky
Naparovacia žehlička s technológiou OptimalTEMP
3 000 W Kontinuálny výstup pary 70 g/min, Zosilnená para 260 g, Žehliaca plocha SteamGlide Advanced
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Jednoduché používanie
• Kapacita nádoby na vodu: 350 ml
• Názov žehliacej plochy: SteamGlide Advanced
• Funkcia proti odkvapkávaniu Drip stop
• Dĺžka napájacieho kábla: 2,5 m
• Mimoriadne stabilný podstavec
• Extra veľký plniaci otvor
• Automatické vypínanie

Záruka
• 2-ročná celosvetová záruka

Rýchle odstraňovanie záhybov
• Príkon: 3000 W

• Kontinuálny výstup pary: 70 g/min.
• Zosilnená para: 260 g
• Zvislá para

Ekologická efektivita
• Režim úspory energie
• Návod na použitie: 100% recyklovaný papier

Systém ochrany proti vodnému kameňu
• Odstránenie vodného kameňa a čistenie: Funkcia 

Quick Calc Release

Veľkosť a hmotnosť
• Rozmery výrobku (š x v x d): 33,3 x 17,5 x 13,5 cm
•
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Technické údaje
Naparovacia žehlička s technológiou OptimalTEMP
3 000 W Kontinuálny výstup pary 70 g/min, Zosilnená para 260 g, Žehliaca plocha SteamGlide Advanced

* Pre všetky tkaniny určené na žehlenie
* V porovnaní s modelom GC4910

http://www.philips.com

