
 

 

Philips 1900 series
Höyrysilitysrauta

Höyry 14 g/min, höyrysuihkaus 80 

g

Keraaminen pohja
Kalkinpoisto
1 700 wattia

GC1990
Nopeammin - alusta loppuun

Huippunopea veden täyttö ja tyhjennys
Elämässä on paljon tärkeämpiäkin asioita kuin kodinhoitotyöt, joten haluat selviytyä niistä 
mahdollisimman nopeasti. Huippunopean veden täytön ja tyhjennyksen, kapean erikoiskärjen ja 
pehmeästi liukuva pohjan ansiosta silittäminen sujuu tällä laadukkaalla höyrysilitysraudalla nopeasti.

Poistaa rypyt helposti
• Höyrysuihkaus poistaa rypyt kätevästi

Liukuu hyvin kaikilla kankailla
• Keraaminen pohjalevy parantaa silitysraudan liukuvuutta

Pitkä käyttöikä
• Double Active kalkinpoistojärjestelmä ehkäisee kalkin muodostumista

Turvallista silitystä
• Virta katkeaa automaattisesti, jos rautaa ei ole vähään aikaan liikuteltu

Nopea ottaa käyttöön ja asettaa säilytykseen
• Vesisäiliö on helppo ja erittäin nopea täyttää
• Vesisäiliö on helppo ja erittäin nopea tyhjentää



 Double Active -kalkinpoistojärjestelmä

Philips-höyrysilitysraudan Double Active -
kalkinpoistojärjestelmä ehkäisee kalkin 
muodostumista tableteilla ja helppokäyttöisellä 
kalkinpoistotoiminnolla.

Automaattinen virrankatkaisu

Elektroninen turvakytkin sammuttaa höyryraudan, 
jos rautaa ei ole vähään aikaa liikuteltu tai jos se 
kaatuu.

Lisähöyry

Höyrysuihkaus poistaa rypyt kätevästi.

Keraaminen pohja

Keraaminen pohjalevy ei naarmuunnu, liukuu hyvin ja 
on helppo puhdistaa.

Tyhjennä helposti ja erittäin nopeasti

Vesisäiliö on helppo ja erittäin nopea tyhjentää 
suuren tyhjennysaukon ja sivulle aukeavan luukun 
ansiosta.

Täytä helposti ja erittäin nopeasti

Philips-höyrysilitysraudan vesisäiliö on helppo ja 
erittäin nopea täyttää suuren täyttöaukon ja sivulle 
aukeavan luukun ansiosta.
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Tekniset tiedot
Nopea ja tehokas ryppyjen poisto
• Pohja: Keraaminen
• Höyryntuotto
• Jatkuva höyryntuotto: 14 g/min
• Lisähöyry: 80 g
• Höyrysilitys pystyasennossa
• Säädettävät höyryasetukset
• Suihkaus
• Steam Tip -höyrykärki
• Virta: 1700 W

Helppokäyttöinen
• Vesisäiliön tilavuus: 180 ml
• Veden täyttö ja tyhjennys: Sivulle aukeava luukku, 

Erikoissuuri täyttöaukko
• Automaattinen virrankatkaisu
• Virtajohdon pituus: 1,8 m
• Liikkumavapautta kiertonivelellä: Johto kääntyy 180 

astetta

Kalkinpoistotoiminto
• Voit käyttää vesijohtovettä
• Kalkinpoistoratkaisu: Kaksitehoinen kalkinpoisto

Tekniset tiedot
• Silitysraudan paino: 1,06 kg
• Tuotteen mitat: 26,1 x 11,5 x 13,6 cm
• Jännite: 220 V
•
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