Philips Azur 8000 Series
Napařovací žehlička

Výkon 3 000 W
Ručíme za to, že se nespálíte
Žehlicí plocha SteamGlide Elite
Trvalý výstup páry 55 g/min

DST8020/20

Chutné výsledky ihned
Bez nastavování, bez obtíží
S naší novou žehličkou Philips Azur řady 8000 se žehlení stane snadným. Vysoce výkonné
rychlé 3000W nahřívání vám umožní ihned začít žehlit. Naše technologie OptimalTEMP
přináší do žehlení klid, protože zaručuje, že nedojde ke spálení žádné žehlitelné látky.
Rychle se vypořádá s jakýmkoli záhybem
• 3 000 W pro rychlý ohřev a mimořádný výkon
• Silný a stálý výstup páry až 55g/min
• Parní ráz 240 g/min zvládne i ty nejodolnější záhyby
Snadné žehlení každý den
• Jedno optimální nastavení teploty pro zaručené žehlení bez spálené látky
• Žehlicí plocha SteamGlide Elite pro špičkové klouzání a odolnost
• Vertikální napařování pro zavěšené tkaniny
Žehlení bez omezení
• Díky 300ml nádržce na vodu vyžehlíte najednou více prádla
• Automatické vypnutí po 8 minutách
• Rychlé odstranění vodního kamene pro zajištění dlouhodobého výkonu
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Napařovací žehlička

Výkon 3 000 W Ručíme za to, že se nespálíte, Žehlicí plocha SteamGlide Elite, Trvalý výstup páry 55 g/min

Přednosti
Rychlé zahřátí díky příkonu 3 000 W

Ručíme za to, že se nespálíte

a odstranění záhybů z visících závěsů. Žehlicí
prkno není potřeba.
300ml nádržka na vodu

Můžete začít žehlit okamžitě díky většímu
výkonu pro rychlé zahřátí.
Trvalý výstup páry až 55 g/min

Jedno optimální nastavení pro všechny
žehlitelné materiály. Garance žehlení bez
spálení látky. Díky technologii OptimalTEMP
zaručujeme, že žehlička nikdy nespálí žádnou
žehlitelnou látku – můžete žehlit vše od džínů
po hedvábí, od lnu po kašmír – bezpečně,
v jakémkoli pořadí a aniž byste museli čekat na
upravení teploty nebo třídit oblečení.

Velkou 300ml nádržku na vodu není potřeba
tak často doplňovat. Vyžehlíte více prádla na
jedno naplnění.
Automatické vypnutí

Žehlicí plocha SteamGlide Elite

Díky stálému výstupu páry 55g /min nepřijde
žádný pohyb žehličkou po oděvu na zmar,
takže záhyby můžete odstranit rychleji.
Napařovací žehlička se po 8 minutách
automaticky vypne, takže si nemusíte dělat
starosti.

Parní ráz až 240 g

Dokonale hladká žehlicí plocha SteamGlide
Elite, která je šetrná k vašemu oblečení, hladce
klouže po záhybech. Mimořádně hladká žehlicí
plocha SteamGlide Elite je bytelná, odolná
proti poškrábání a snadno se udržuje v čistotě.
Silný parní ráz 240 g odstraní nepoddajné
záhyby ze všech vašich oděvů.

Rychlé odstranění vodního kamene

Vertikální napařování

Rychlé odstranění vodního kamene pomáhá
udržet špičkový výkon díky odstraňování
vápenatých usazenin nebo vodního kamene.
Funkce vertikálního napařování umožňuje
aplikování na oděvy ještě na sušáku
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Specifikace
Vzhled

• Barva: Světle modrá

Rychlé a efektivní odstraňování záhybů
•
•
•
•
•
•

Žehlicí plocha: SteamGlide Elite
Plynulý výstup páry: 55 g/min
Technologie OptimalTEMP
Spotřeba: 3 000 W
Vertikální napařování
Parní ráz: 240 g

Snadné použití

• Objem nádržky na vodu: 300 ml
• Název žehlicí plochy: Růžové zlato měď –
SteamGlide Elite
• Systém zabraňující odkapávání
• Vhodná voda z vodovodu

• Délka síťové šňůry: 2,5 m
• Integrovaná zástrčka
• Automatické vypnutí

Technické údaje

• Hmotnost žehličky: 1,78 kg

Správa vápenných usazenin

• Řešení Calc-Clean: Rychlé odstranění vodního
kamene

Záruka

• Celosvětová záruka 2 roky

Odstranění záhybů

• Dosáhne do těžko přístupných oblastí:
Prodloužená špička
•
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