Philips Azur
Aurutriikraud

55 g/min pidev auruvoog
250 g võimas auruvoog
SteamGlide Elite tald

GC4908/80

Alati täiuslikud tulemused
Võimalik tänu parimale kriimustuskindlale tallale
Kauakestev jõudlus tänu Quick Calc Release süsteemile ja kriimustuskindlale SteamGlide
Elite tallale.
Kiirem triikimine ja suur jõudlus
• Kuni 250 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud
• 3000 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks
• Kuni 55 g/min auruvoog kortsude kiiremaks eemaldamiseks
Mugav triikimine
• Järelevalveta jäänud triikraua automaatne väljalülitamine
• Quick Calc Release’i süsteem triikraua lihtsaks puhastamiseks
Libiseb kergelt kõikidel kangastel
• SteamGlide Elite, meie kõige paremini libisev ja kõige kriimustuskindlam tald

GC4908/80

Aurutriikraud

55 g/min pidev auruvoog 250 g võimas auruvoog, SteamGlide Elite tald

Spetsifikatsioon
Tehnoloogia

• Sobib kõigile triigitavatele kangastele

Lihtne kasutada
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veepaagi mahtuvus: 300 ml
Talla libisevus: 4 stars
Talla nimetus: SteamGlide Elite
Juhtmekinniti (pöörlev): 360º pöörlev juhtmekinniti
Võib kasutada kraanivett
Toitejuhtme pikkus: 3 m
Tilgalukk
Sisseehitatud pistik
Valige aurutase käepidemelt
Kriimustuskindel tald: 5 stars
Automaatne väljalülitus
Märgutuli

Kiire kortsude eemaldamine
•
•
•
•
•

Rõhk: 55 g/min
Toide: 3000 W
Võimas auruvoog: 250 g
Pidev auruvoog: 55 g/min
Vertikaalne aur

Esiletõstetud
•
•
•
•

Pinge: 240 V
Kasutusvalmis: 2 min
Muudetavad aurutasemed
Vee pihustamine

Katlakivi eemaldamine

• Katlakivi eemaldamine ja puhastamine: Kiire
katlakivi eraldamine

Suurus ja kaal

• Triikraua kaal: 1,669 kg
• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 13,7 × 16,7 ×
33,2 cm
• Toote mõõtmed (L x K x S): 12,88 × 15,33 ×
31,95 cm
• Kogukaal koos pakendiga: 1,908 kg

Võimas auruvoog kuni 250 g

Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks
sügavamale kangasse.

3000 W kiireks kuumenemiseks

Tagab kiire kuumenemise ja suurepärase jõudluse, et
triikimisele kuluks vähe aega

Pidev auruvoog kuni 55 g/min

Võimas ja pidev auruvoog suunab kortsude kiiremaks
eemaldamiseks kangasse kuni 50% rohkem auru.

Quick Calc Release

Roheline tõhusus

• Toote pakend: 100% ümbertöödeldav
• Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist

Garantii

• 2-aastane ülemaailmne garantii
•

Quick Calc Release triikraua lihtsaks puhastamiseks
ja kauakestva aurujõudluse tagamiseks

Automaatne väljalülitus

Kui triikrauda ei kasutata, lülitub see välja. Tallale
asetatud triikraud lülitub 30 sekundi pärast
automaatselt välja. Kannale asetatud triikraud lülitub
8 minuti pärast automaatselt välja.

SteamGlide Elite tald

Meie eksklusiivne SteamGlide Elite on meie kõige
paremini libisev ja kõige kriimustuskindlam tald.
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