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Kiirem, kergem ja nutikam

Hõlpsasti kasutatava Calc Cleani süsteemiga
Philipsi aurutriikrauas Azur Performer on võimas jõudlus ühendatud kasutusmugavusega. 
Hõlbus katlakivi eemaldamise süsteem Quick Calc Release, tehnoloogia Auto Steam 
Control ja SteamGlide'i tald tagavad kauakestva aurujõudluse.

Mugav triikimine
• Automaatne aurukontroll, et valida igale rõivale õige aurukogus
• Optimaalne kaal, et triikrauda oleks rõivastel kerge liigutada
• Kolme täpsusastmega ots, et triikrauda oleks optimaalne juhtida ja nähtavus oleks hea

Libiseb kergelt kõikidel kangastel
• SteamGlide tald sujuvaks ja kergeks libisemiseks

Ohutu triikimine
• Sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu kogub triikimisel katlakivi
• Self Clean tagab efektiivse katlakivieemalduse

Kiire ja suur jõudlus
• Kuni 45 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks
• Kuni 160 g võimas auruvoog
• 2400 W triikraua kiireks kuumenemiseks



 Auruvoog kuni 45 g/min

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

Automaatne aurukontroll

Tänu automaatsele aurukontrollile ei pea te 
muretsema selle pärast, milline aurukogus 
valida. Valige vaid triigitavate rõivaste jaoks 
sobiv temperatuur ja võitegi alustada.

Optimaalne kaal

Sellel triikraual on optimaalne kaal, et seda 
oleks kõigil rõivastel kerge liigutada. NIi on 
triikimine vähem vaevarikas ning seda on lihtne 
pidevalt alusele või kannale panna.

SteamGlide-tald

Azur Performer aurutriikraua SteamGlide tald 
tagab suurepärase libisemise, see on äärmiselt 
kriimustuskinel ja seda on hõlbus puhastada.

Kolme täpsusastmega ots

Selle Philipsi Azur Performer triikraua terav 
ots on täpne kolmel eri moel - sellel on terav 
ots, nööbisoon ja selle ninaosa on kitsas. Triple 
Precision ots hoolitseb selle eest, et saaksite 
siluda isegi kõige raskemini juurdepääsetavaid 
kangaosi, näiteks nööpe ümbritsevat kangast 
või voltide vahesid.

2400 W kiireks kuumenemiseks

Tänu 2400 vatisele võimsusele kuumeneb Azur 
Performer Plusi aurutriikraud kiiresti, tagades 
suure jõudluse abil suurepärased 
triikimistulemused.

Sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu

Meie spetsiaalse disainiga sisseehitatud katlakivi 
eemaldamise nõu kogub triikimise ajal 
katlakiviosakesi. Self Cleani toiminguga 
uhutakse katlakivi triikrauast välja, et tagada 
päevast päeva püsiv triikimisjõudlus.

Isepuhastuv

Lisaks katlakivi eemaldamise süsteemile tagab 
isepuhastussüsteem triikraua talla vabastamise 
ka kõige raskemini eemaldatavast katlakivist. 
Puhas tald parandab aurujõudlust ja 
triikimistulemust.

Kuni 160 g võimas auruvoog

Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks 
aurutamiseks ja tugevate kortsude 
eemaldamiseks.
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Hoiundamine
• Juhtmehoidik: Juhtmeklamber

Lihtne kasutada
• Veepaagi mahtuvus: 300 ml
• Talla nimetus: SteamGlide
• Pehme käepide
• Täita saab igal hetkel kasutamise ajal
• Toitejuhtme pikkus: 2 m
• Tilgalukk
• Küljele avanev sisselaskeava

Garantii
• 2-aastane ülemaailmne garantii

Kiire kortsueemaldus
• Võimsus: 2400 W
• Võimas auruvoog: 160 g
• Pidev auruvoog: 45 g/min
• Vertikaalne aur
• Muudetavad aurutasemed
• Vee pihustamine

Roheline tõhusus
• Energiasääst*: 20 %
• Toote pakend: 100% ümbertöödeldav
• Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist

Katlakivihooldus
• Katlakivi eemaldamine ja puhastamine: 

Sisseehitatud katlakivimahuti
•
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