
 

 

Philips Azur Elite
OptimalTEMP-
tehnoloogiaga 
aurutriikraud

3000 W
65 g/min pidev auruvoog
260 g võimas auruvoog
SteamGlide Plus tald

GC5034/20
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uru nutikas vabastamine garanteerib ohutu triikimise
imas ja nutikas triikraud ideaalse tulemuse kiiremaks saavutamiseks.Tänu OptimalTEMP-

noloogiale saate triikida kõike – teksariidest siidini –, ilma et peaksite põletusjälgede pärast 

retsema. Täiustatud DynamiQ-aururežiim tagab ideaalse koguse võimsat auru just siis, kui seda 

ate*

Mugav triikimine
• 15 sekundiga toimiv funktsioon Quick Calc Release tagab kauakestva aurujõudluse
• SteamGlide Plusi tald üliheaks libisemiseks
• Järelevalveta jäänud triikraua automaatne väljalülitamine

Nutikas triikimine tagab ülima mugavuse
• OptimalTEMP-tehnoloogia: põletusjälgede tekkimine on välistatud, seadistusvajadus puudub
• Režiim DynamiQ vabastab ideaalse tulemuse saavutamiseks nutikalt auru
• Mugavad aururežiimid: DynamiQ, MAX, ECO ja OFF

Lihtsamaks ja kiiremaks triikimiseks
• 3000 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks
• Kuni 260 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud
• Turboauru pump suunab kuni 50% rohkem auru läbi kanga*
• Kuni 65 g/min auruvoog kortsude kiiremaks eemaldamiseks



 OptimalTEMP-i tehnoloogia

Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale 
garanteerime, et see triikraud ei tekita 
triigitavale kangale kunagi ühtegi põletusjälge 
ning saate triikida ohutult ja mis tahes 
järjekorras kõiki materjale – teksariidest siidini 
ja linasest kašmiirini. Te ei pea ootama, millal 
temperatuur soovitud seadistuseni jõuab, ega 
rõivaid eelnevalt sorteerima. Philipsi 
OptimalTEMP-tehnoloogiaga aurutriikrauaga 
on triikimine lihtsam ja kiirem ning neid 
triikraudasid on katsetanud sõltumatud 
kangaeksperdid.

Mugavad aururežiimid

Valida saab mitmete aururežiimide vahel. 
Režiim DynamiQ tagab automaatselt ideaalses 
koguses auru just siis, kui seda vajate; režiim 
MAX eemaldab tugevad kortsud võimsa pideva 
auruvooga; minimaalse pideva auruvooga 
aururežiim ECO säästab kuni 20% energiat; 
režiim OFF võimaldab auruga varustamise välja 
lülitada.

Aururežiim DynamiQ

Kõige täiuslikum aurutriikraudades kasutatav 
DynamiQ andur teab täpselt, kuidas teie 
triikraud liigub ja millal see seisab. Aururežiim 
DynamiQ vabastab kiiremaks triikimiseks 
automaatselt vajaliku koguse auru just siis, kui 
seda vajate. Ülimaks mugavuseks ja lihtsaks 
triikimiseks hakatakse aurutama kohe, kui 
triikraud liikuma hakkab, ja aurutamine 
lõpetatakse, kui triikraud paigal seisab.

3000 W kiireks kuumenemiseks

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

Turboauru võimsus

Meie sisseehitatud turboauru pump tagab kuni 
50% võimsama pideva auruvoo, mistõttu saab 
kortsud veelgi kiiremini eemaldada.

SteamGlide Plus tald

Meie ainulaadne täiustatud titaaniumkihi ja 
kuuekihilise kattega SteamGlide Plusi tald tagab 
igal kangal suurepärase libisemise. Mittenakkuv, 
kriimustustekindel ja lihtsasti puhastatav.

Pidev auruvoog kuni 65 g/min

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

Lisaauruvoog kuni 260 g

Tungib tugevate kortsude hõlpsaks 
eemaldamiseks sügavamale kangasse.
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Lihtne kasutada
• Veepaagi mahtuvus: 350 ml
• Talla nimetus: SteamGlide Plus
• Tilgalukk
• Toitejuhtme pikkus: 2,5 m
• Eriti stabiilne kannale paigutus
• Väga suur sisselaskeava
• Automaatne väljalülitus

Garantii
• 2-aastane ülemaailmne garantii

Kiire kortsueemaldus
• Võimsus: 3000 W

• Pidev auruvoog: 65 g/min
• Võimas auruvoog: 260 g
• Vertikaalne aur

Rohelised omadused
• Energiat säästev režiim
• Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist

Katlakivihooldus
• Katlakivi eemaldamine ja puhastamine: Kiire 

katlakivi eraldamine

Suurus ja kaal
• Toote mõõtmed (L x K x S): 33,3 × 17,5 × 13,5 cm
•
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Spetsifikatsioon
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3000 W 65 g/min pidev auruvoog, 260 g võimas auruvoog, SteamGlide Plus tald

* Kõikidel triigitavatel kangastel
* Võrreldes tootega GC4910

http://www.philips.com

