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Pehmeästi liukuva pohja
Philipsin kuivasilitysrautoihin

Uudessa Philips Affinia -kuivasilitysraudassa on DynaGlide-pohja, joka liukuu

helposti kaikilla kankailla. Pohjalevyn ohut kärki, miellyttävä kuvioitu kädensija ja

kätevä lämpötilan säätö tekevät silittämisestä todella helppoa.

Liukuu hyvin kaikilla kankailla

DynaGlide-pohja liukuu vaivattomasti kaikilla kankailla

Mukavaa silitystä

Ohut pohjan kärki yltää helposti vaikeisiinkin kohtiin

Nappiura nopeuttaa nappien ympärysten ja saumojen silittämistä

Miellyttävä kuvioitu kädensija antaa tukevan otteen

Johdonkelain helpottaa johdon säilytystä

Täydellistä hallintaa

Kätevä lämpötilan säätö

Lämpötilan merkkivalo osoittaa, että silitysrauta on riittävän kuuma.
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Kohokohdat

DynaGlide-pohja

DynaGlide on yksi parhaista Philipsin

pohjalevypinnoitteista. Se ei naarmuunnu ja

liukuu kuin alumiinipohja, tarttumaton

pohjalevy tai keraaminen pohja.

Pohjalevyn ohut kärki

Pohjan ohut kärki yltää helposti vaikeisiinkin

kohtiin, kuten nappien väleihin, taitoksiin ja

kulmakohtiin.

Nappiura

Nappiura nopeuttaa nappien ympärysten ja

saumojen silittämistä

Miellyttävä kädensija

Kuvioidusta kädensijasta saat tukevan ja

ergonomisen otteen, joten kätesi ei luista

silittämisen aikana.

Helppo säilyttää

Laite on helppo säilyttää, kun johdon voi

kiertää nojan ympärille.

Kätevä lämpötilan säätö

Lämpötilan säätö on tarkka ja

helppokäyttöinen. Silitysrauta on aina juuri

sopivan kuuma.

Lämpötilan merkkivalo

Lämpötilan merkkivalo syttyy, kun silitysrauta

kuumenee, ja sammuu, kun pohjalevyn

lämpötila on noussut valitulle tasolle.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Täydellistä hallintaa

Kätevä lämpötilan säätö

Lämpötilan merkkivalo

Mukavaa silitystä

Johdon pituus: 1,8 m

Helppokäyttöinen

Helppo ottaa käyttöön ja säilyttää: Vaivaton

johdon ja letkun säilytys

Kestävä johto

Silittää vaikeatkin kohdat: Nappiura

Pehmeä kädensija

Nopea ja tehokas ryppyjen poisto

Virta: 1 200 W

Pohja: DynaGlide
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