
 

 

Philips Azur
Aurutriikraud

50g/min pidev auruvoog
220g võimas auruvoog
SteamGlide Plus tald

GC4556/20
Aurujõudlus, garanteeritud

Meie täiustatud Quick Calc Release süsteemiga
Tänu meie uuenduslikule disainile purustatakse katlakiviosakesed lihtsasti ja kogutakse 
eemaldatavasse katlakivimahutisse. Katlakivi saab lihtsalt vähem kui 15 sekundiga 
eemaldada, mistõttu saavutate alati parima tulemuse.

Kiirem triikimine ja suur jõudlus
• Kuni 220g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud
• 2500W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks
• Kuni 50 g/min auruvoog kortsude parimaks eemaldamiseks

Mugav triikimine
• Quick Calc Release’i süsteem triikraua lihtsaks puhastamiseks

Libiseb kergelt kõikidel kangastel
• SteamGlide Plusi tald libiseb kergelt igat tüüpi kangastel



 Võimas auruvoog kuni 220 g

Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks 
sügavamale kangasse.

2500 W
Tagab kiire kuumenemise ja suurepärase jõudluse, et 
triikimisele kuluks vähe aega

Auruvoog kuni 50 g/min

Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse 
auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Quick Calc Release

Quick Calc Release triikraua lihtsaks puhastamiseks 
ja kauakestva aurujõudluse tagamiseks

SteamGlide Plus tald

Meie ainulaadne SteamGlide Plusi tald tagab igal 
kangal suurepärase libisemise. Mittenakkuv, 
kriimustustekindel ja lihtsasti puhastatav.
GC4556/20

Spetsifikatsioon
Lihtne kasutada
• Talla libisevus: 3 tähed
• Talla nimetus: SteamGlide Plus
• Tilgalukk
• Võib kasutada kraanivett
• Toitejuhtme pikkus: 2 m
• Sisseehitatud pistik
• Valige aurutase käepidemelt
• Kriimustuskindel tald: 4 tähed
• Automaatne väljalülitus

Garantii
• 2-aastane ülemaailmne garantii

Tehnoloogia
• Sobib kõigile triigitavatele kangastele

Kiire kortsueemaldus
• Võimsus: 2500 W
• Võimas auruvoog: 220 g
• Pidev auruvoog: 50 g/min
• Pinge: 240 V
• Kasutusvalmis: 2 min
• Vee pihustamine

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

Katlakivihooldus
• Katlakivi eemaldamine ja puhastamine: Kiire 

katlakivi eraldamine

Suurus ja kaal
• Triikraua kaal: 1,552 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: 1,791 kg
• Triikraua kaal koos alusega: 1,569 kg
•
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