
 

 

Philips Azur Pro
Aurutriikraud

2400 W
45 g/min; 220 g võimas auruvoog
T-ionicGlide tald
Autom. väljalülit. + 
katlakivieemaldus

GC4884/87
Võimas täiuslikkus, iga kord

Võimsa auruga käib kortsueemaldus kiirelt
Azur Pro aurutriikraua võimas aur muudab triikimise hämmastavalt kiireks ja tagab 
täiuslikud tulemused. Kontrollitavus, ülikiire libisemine, lihtne katlakivieemaldus ja suurem 
veepaak teevad triikimise palju lihtsamaks.

Mugav triikimine
• Väga suurt 350 ml veepaaki võib harvemini täita
• Käepidet on mugav triikimise ajal hoida
• Pikk 2,5 m juhe ulatub triikimislaual igale poole
• Terav ots tagab parima kontrolli ja nähtavuse

Libiseb kergelt kõikidel kangastel
• T-ionicGlide: meie parim 5 tärniga hinnatud tald

Ohutu triikimine
• Quick Calc Release aurutist katlakivi eemaldamiseks
• Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata

Kiire ja suur jõudlus
• 2400 W kiireks kuumenemiseks
• Kuni 45 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks
• Kuni 220 g võimas auruvoog eemaldab tugevaid kortse



 2400 W kiireks kuumenemiseks

2400 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks 
triikimiseks

Auruvoog kuni 45 g/min

Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku 
koguse auru kõikide kortsude tõhusaks 
eemaldamiseks.

Võimas auruvoog kuni 220 g

Kuni 220 g võimas auruvoog eemaldab tugevaid 
kortse

Kerge käepide

Aurutriikraua peal olev läbimõeldud pehme 
käepide muudab triikimise mugavamaks.

T-ionicGlide tald

T-ionicGlide on meie parima libisemisega ja 
kriimustuskindel, 5 tärniga hinnatud tald 
integreeritud Titanium-Oxide kihiga.

350 ml veepaak

Väga suurt 350 ml veepaaki peab harvemini 
täitma, nii saate korraga rohkem riideid 
triikida.

Terav ots

Terav ots tagab parima kontrolli ja nähtavuse

Automaatne väljalülitus

Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda 
enam ei kasutata. Kui triikraud on jäetud 
kannale, lülitub see 8 minuti pärast välja. Kui 
seade on jäetud tallale või küljele, kulub 
triikraua väljalülitumiseks 30 sekundit.

2,5 m juhe

Pikk 2,5 m tagab triikimiseks vajaliku ulatuse. 
Nüüd ulatute probleemideta triikimislaua iga 
nurgani.
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Lihtne kasutada
• Veepaagi mahtuvus: 350 ml
• Automaatne väljalülitumine: Yes
• Pehme käepide
• Võib kasutada kraanivett: Yes
• Toitejuhtme pikkus: 2,5 m
• Tilgalukk: Yes

Komplekti kuuluvad tarvikud
• Juhtmesuunaja

Garantii
• 2-aastane ülemaailmne garantii: Yes

Kiire kortsueemaldus
• Võimsus: 2400 W
• Võimas auruvoog: 220 g

• Pidev auruvoog: 45 g/min
• Vertikaalne aur: Yes
• Pinge: 220–240 V
• Vee pihustamine: Yes

Roheline tõhusus
• Energiat säästev režiim: Yes
• Energiasääst*: 20 %
• Kasutusjuhend: 100% recycled paper

Katlakivihooldus
• Katlakivi eemaldamine ja puhastamine: Double 

active calc clean, Built-in calc container, Self clean

Suurus ja kaal
• Triikraua kaal: 1,5 kg
•
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