
 

 

Philips Azur Elite
Gőzölős vasaló, 
OptimalTEMP 
technológiával

3000 W
70 g/perc folyamatos 
gőzkibocsátás
260 g-os gőzlövet
SteamGlide Advanced vasalótalp
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 legokosabb és legerősebb gőzölős vasalónk
arantáltan nem égeti ki a ruhát, intelligens gőzkibocsátással rendelkezik

tékony, intelligens vasaló a gyorsabb és tökéletesebb eredményért. Vasaljon bármit a farmertől 

dve a selyemig a ruhák megégésének kockázata nélkül az OptimalTEMP technológiának 

szönhetően. A speciális DynamiQ gőz mód erőteljes gőzkibocsátást biztosít, amikor szüksége van rá*

Comfortable ironing
• SteamGlide Advanced vasalótalp, páratlan siklás és tartósság
• Gyors vízkőmentesítés 15 másodpercen belül a hosszan tartó gőzteljesítmény érdekében
• A vasaló automatikusan kikapcsol, ha felügyelet nélkül hagyja.

Intelligens vasalás a tökéletes kényelemért
• OptimalTEMP technológia: Garantáltan nem égeti ki a ruhát, nem kell beállítani
• DynamiQ mód, intelligens gőzkibocsátás a tökéletes eredményekhez
• Kényelmes gőzmódok: DynamiQ, MAX, ECO és KI

Egyszerűbb és gyorsabb vasalás
• A 3000 W teljesítmény gyors felmelegedést és kiváló hatékonyságot biztosít
• Akár 260 g-os gőzlövet, az igazán makacs gyűrődések ellen
• A Turbo Steam pumpa akár 50%-kal több gőzt juttat keresztül a textilen*
• Akár 70 g/perc gőzkibocsátás a gyűrődések gyorsabb eltávolításához



 OptimalTEMP technológia

Az OptimalTEMP technológiának 
köszönhetően ez a vasaló soha nem égeti ki a 
vasalható textileket, és Ön a farmeranyagtól 
kezdve a selyemig, a vászontól a kasmírig 
bármit biztonságosan vasalhat, bármilyen 
sorrendben; nem kell várnia a hőmérséklet 
igazodására, és nem kell előzetesen 
kiválogatnia a ruhákat. Az OptimalTEMP 
technológiával rendelkező, független textilipari 
szakértők által tesztelt Philips gőzölős vasalók 
egyszerűbbé és gyorsabbá teszik a vasalást.

Kényelmes gőzmódok

Több gőzmód közül választhat. A DynamiQ 
mód a tökéletes mennyiségű gőzt bocsátja 
rendelkezésre automatikusan, amikor szüksége 
van rá, a Max mód elbánik a makacs 
gyűrődésekkel a folyamatos gőzkibocsátás 
révén, az ECO gőzmód folyamatosan minimális 
mennyiségű gőzt bocsát ki, mellyel akár 20%-os 
energiamegtakarítást érhet el, a KI móddal 
pedig kikapcsolhatja a gőzölést

DynamiQ gőzmód

A DynamiQ érzékelő, a gőzölős vasalókban 
alkalmazott legfejlettebb mozgásérzékelő 
pontosan tudja, hogyan mozog a vasalója – és 
azt is tudja, hogy mikor mozdulatlan. A 
DynamiQ gőzmód automatikusan a tökéletes 
mennyiségű gőzt bocsátja ki, amikor arra 
szükség van a vasalás során a megfelelő vasalási 
eredmény gyorsabb eléréséhez. A gőz 
automatikusan beindul, amikor a vasaló mozog, 
és leáll, amikor nem mozog, hogy még 
kényelmesebb és könnyebb legyen a vasalás.

3000 W a gyors felmelegedésért

Gyors felmelegedést és erős teljesítményt 
biztosít a gyors vasalás érdekében

Turbo Steam teljesítmény

A beépített Turbo Steam pumpa akár 50%-kal 
több folyamatos gőzkibocsátást biztosít, hogy a 
gyűrődések még hamarabb tűnjenek el.

SteamGlide Advanced vasalótalp

SteamGlide Advanced vasalótalpunk bármilyen 
anyagon tökéletes, könnyed siklási 
teljesítményt biztosít. Rozsdamentes acélból 
készült alapja kétszer keményebb az 
alumíniumnál, és a szabadalmaztatott 
hatrétegű, továbbfejlesztett titánréteget 
tartalmazó bevonatunk bármilyen anyagon 
könnyedén siklik, ezzel a lehető leggyorsabb 
eredményt biztosítva.

Akár 70 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

Az erős vagy állandó gőzkibocsátás akár 50%-
kal több gőzt juttat keresztül a textilen a 
gyűrődések gyorsabb eltávolítása érdekében.
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Gőzölős vasaló, OptimalTEMP technológiával
3000 W 70 g/perc folyamatos gőzkibocsátás, 260 g-os gőzlövet, SteamGlide Advanced vasalótalp
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Egyszerűen használható
• Víztartály űrtartalma: 350 ml
• Vasalótalp neve: SteamGlide Advanced
• Cseppzáró rendszer
• Hálózati kábel hossza: 2,5 m
• Rendkívül stabil saroktámasz
• Nagyméretű töltőnyílás
• Automatikus kikapcsolás

Gyors gyűrődéseltávolítás
• Tápellátás: 3000 W
• Folyamatos gőzkibocsátás: 70 g/perc
• Gőzlövet: 260 g
• Függőleges gőzölés

Vízkőmentesítés
• Vízkőmentesítés és tisztítás: A Quick Calc Release 

funkció

Méret és tömeg
• Termék méretei (Szé x Ma x Hossz): 33,3 x 17,5 x 

13,5 cm

Zöld hatékonyság
• Energiatakarékos üzemmód
• Felhasználói útmutató: 100% újrahasznosított 

papírból

Garancia
• 2 éves, világszerte érvényes garancia
•
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Műszaki adatok
Gőzölős vasaló, OptimalTEMP technológiával
3000 W 70 g/perc folyamatos gőzkibocsátás, 260 g-os gőzlövet, SteamGlide Advanced vasalótalp

* Minden vasalható ruhaanyagon
* A GC4910 típushoz képest
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