
 

 

Philips Azur
Aurutriikraud

150 g võimas auruvoog
2400 W
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Jõud koos täpsusega

Superaur, superlibisev triikraud
Lihtsamaks ja sujuvamaks triikimiseks soovite te libisemise ja tõhusa auru parimat 
kombinatsiooni. See SteamGlide'i tallaga triikraud pakub teile mõlemast parimat!

Mugav triikimine
• 2400 vatti võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo
• Kuni 150 g võimas auruvoog eemaldab kergelt ka tugevad kortsud
• Optimaalne juhtme pikkus maksimaalse ulatuse saavutamiseks

Libiseb kergelt kõikidel kangastel
• SteamGlide tald on Philipsi esmaklassiline tald

Ohutu triikimine
• Tilgalukustussüsteem tagab, et rõivad ei muutu triikimise ajal plekiliseks

Pikem eluiga
• Double Active Calc süsteem hoiab ära katlakivi tekkimise

Pääseb raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse
• Auruotsak võimaldab teil kasutada auru raskesti ligipääsetavates piirkondades



 SteamGlide-tald

SteamGlide'i tald on parim Philipsi tald teie 
aurutriikraua jaoks. See on väga 
kriimustuskindel, libiseb suurepäraselt ning 
seda on lihtne puhastada.

2400 vatti

2400 vatti võimaldab tekitada pidevalt tugeva 
auruvoo.

Kuni 150 g võimas auruvoog

Triikraua 150 g võimas auruvoog võimaldab 
hõlpsasti eemaldada ka kõige tugevamad 
kortsud.

Optimaalne juhtme pikkus

2,5 m pika juhtmega ulatute hõlpsasti 
triikimislaua piirideni ja kaugemalegi veel!

Auruotsak

Selle Philipsi triikraua ainulaadne auruotsak 
ühendab parima triikimistulemuse saamiseks 

ettepoole suunatud talla selle otsas asuva 
pikliku auruavaga ligipääsuks kõige 
väiksematesse ja raskematesse kohtadesse.

Tilgalukustussüsteem

Philipsi aurutriikraua tilgalukustussüsteem 
lubab teil triikida õrna materjali madalal 
temperatuuril, ilma et peaksite veetilkadest 
tekkivate plekkide pärast muretsema.

Double Active katlakivieemal. süsteem

Teie Philipsi aurutriikraua Double Active Calci 
süsteem hoiab ära katlakivi tekkimise katlakivi 
eemaldamise tablettide ja lihtsalt kasutatava 
katlakivi eemaldamise funktsiooni abil.
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Tehnilised andmed
• Triikraua kaal: 1,55 kg
• Toote mõõtmed: 30,3 x 12 x 15,2 cm
• Pinge: 220–240 V

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine
• Tald: SteamGlide
• Pidev auruvoog: 40 g/min
• Toide: 2400 W
• Auruvoog
• Piserdamine
• Võimas auruvoog: 150 g
• Vertikaalne aur
• Muudetavad auruseaded
• Auruotsak

Lihtne kasutada
• Veepaagi täitmine ja tühjendamine: Väga suur 

sisselaskeava
• Veepaagi mahtuvus: 350 ml
• Pehme käepide
• Tilgalukk
• Juhtmekinniti (pöörlev): 360º pöörlev juhtmekinniti
• Toitejuhtme pikkus: 2,5 m

Katlakivi eemaldamine
• Katlakivi eemaldamise lahus: Double Active 

katlakivi eemaldamise süsteem
• Võib kasutada kraanivett
•
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