
 

 

Philips PerfectCare Azur
Aurutriikraud

Aur 50 g/min; 200 g auruvoog
T-ionicGlide tald
Autom. väljalülit. + 
katlakivieemaldus
Ohutu kõigile triigitavatele 
rõivastele
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eksadest siidini ühe triikimisega
iikige mis tahes triigitavat rõivaeset teksadest siidini või linasest kašmiirini, mis tahes 
jekorras, ilma et peaksite temperatuuri reguleerima. PerfectCare Azur saavutab 
uslikud tulemused kõrvetamata ja pleegitamata. Triikimine on nüüd lihtsam ja kiirem.

Kiire ja tõhus triikimine
• 2800 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks
• Kuni 200 g võimas auruvoog
• Kuni 50 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Mugav triikimine
• Nutika valguse näidikuga triikraud
• T-ionicGlide: meie parim 5 tärniga hinnatud tald
• Double Active Calc Cleani süsteem võimaldab triikrauas kasutada kraanivett
• Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata

Üks täiuslik seade kõigi teie rõivaste jaoks.
• 100% lihtne kasutada, reguleerimine ei ole vajalik
• 100% ohutu kõikide triigitavate rõivaste puhul

Üks täiuslik seade kõigi teie rõivaste jaoks.
• 100% kiire kõikidel kangastel, ükski aurutriikraud ei ole kiirem
• OptimalTempi tehnoloogia - ideaalne temperatuur



 100% lihtne kasutada

100% lihtne kasutada, reguleerimine ei ole 
vajalik. Nüüd saate triikida kõiki triigitavaid 
rõivaid üksteise järel, ilma vajaduseta oodata 
või temperatuuri reguleerida.

100% ohutu

100% ohutu kõikide, isegi kõige õrnemate 
kangaste puhul nagu siid, kašmiir, vill, 
polüester. Mõned sõltumatud katseinstituudid 
on kasutanud PerfectCare-süsteemi kõige 
õrnemate triigitavate rõivaste peal ja 
kinnitanud suurepäraseid triikimistulemusi.

100% kiire
100% kiire triikimine, sortimine ei ole vajalik. 
Triikige kõiki rõivaid võimsama auruvoo abil.

2800 W kiireks kuumenemiseks

2800 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks 
triikimiseks kõikide triigitavate rõivaste puhul.

Auruvoog kuni 50 g/min

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

Kuni 200 g võimas auruvoog

Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks 
aurutamiseks ja tugevate kortsude 
eemaldamiseks.

Võib kasutada kraanivett

PerfectCare Azur aurutriikrauas võib kasutada 
kraanivett. Double Active Calc Cleani süsteem: 
nutikas kombinatsioon 
katlakivieemaldustablettidest ja isepuhastuvast 
süsteemist vähendavad katlakivi teket. Parema 
triikimistulemuse saavutamiseks soovitame 
kasutada demineraliseeritud vett. See tagab 
teie triikraua ühtlase auruvoo.

T-ionicGlide tald

T-ionicGlide on Philipsi kvaliteetseim tald. 
OptimalTempi triikraudade uus tase 
libisemises ja kriimustuskindluses. Uus 
patenditud kate tagab hiilgava tulemuse. 
Hoolikalt kujundatud vorm ja auruavad tagavad 
ühtlase auruvoo jagunemise, et kortsusid oleks 
aurutriikrauaga hõlbus eemaldada.
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Aurutriikraud
Aur 50 g/min; 200 g auruvoog T-ionicGlide tald, Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus, Ohutu kõigile triigita-
vatele rõivastele
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Tehnilised andmed
• Triikraua kaal: 1,75 kg

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine
• OptimalTEMP-i tehnoloogia
• Tald: T-ionicGlide
• Pidev auruvoog: Kuni 50 g/min
• Toide: 2800 W
• Piserdamine
• Võimas auruvoog: 200 g

Tarvikud
• Täitenõu

Lihtne kasutada
• Veepaagi mahtuvus: 350 ml
• Automaatne väljalülitumine

• Tilgalukk
• Juhtmekinniti (pöörlev): 180º pöörlev juhtmekinniti
• Juhtmehoidik: Juhtmeklamber
• Toitejuhtme pikkus: 2,5 m
• Kiire ja lihtne täitmine

Katlakivi eemaldamine
• Katlakivi eemaldamise lahus: Kahetoimeline 

katlakivieemaldus
• Võib kasutada kraanivett

Mugav triikimine
• Juhtme pikkus: 2.5 m

Jätkusuutlikkus
• Energiat säästev: 10% vähem energiat
•
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Aur 50 g/min; 200 g auruvoog T-ionicGlide tald, Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus, Ohutu kõigile triigita-
vatele rõivastele

* Katsetatud Philipsi aurutriikraudadega võrreldes
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