
 

Höyrysilitysrauta

EasySpeed

 
Höyry 35 g/min, lisähöyry 120 g

Keraaminen pohja

Kalkinpoisto

2 300 wattia

 

GC2045/26

Nopea alusta alkaen
5 tapaa nopeuttaa silittämistä

EasySpeed Plus -silitysrauta nopeuttaa silittämistä kolmoistarkkuuskärjen, pohjan

tasaisen lämmönjakautumisen, jatkuvan höyryntuottokyvyn ja höyrysuihkauksen

ansiosta.

Poistaa rypyt helposti

Jopa 2 300 W:n teho takaa jatkuvan korkean höyryntuoton

Höyrysuihkaus jopa 120 g/min

Jatkuva höyryntuotto jopa 35 g/min

Keraaminen pohjalevy parantaa silitysraudan liukuvuutta

Pystyasennossa höyryttämällä poistat rypyt riippuvasta kankaasta

Pitkä käyttöikä

Kalkinpoiston liukukytkimellä poistat kalkin silitysraudasta helposti

Turvallista silitystä

Tukeva pohjalevy takaa vakauden

Mukavaa silitystä

Lämmönkestävä laatikko helpottaa säilytystä

Tippalukon ansiosta vaatteisiin ei tule vesiläikkiä

Höyryn tasainen jakautuminen takaa tehokkaan silittämisen
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Kohokohdat

Teho jopa 2 300 W

Jopa 2 300 W:n teho takaa jatkuvan korkean

höyryntuoton.

Lisähöyry

Lisähöyry 120 g/min auttaa suoristamaan

itsepintaisimmatkin rypyt.

Höyryntuotto jopa 35 g/min

Jatkuva, jopa 35 g/min höyryntuotto poistaa

kaikki rypyt tehokkaasti.

Keraaminen pohja

Keraaminen pohjalevy ei naarmuunnu, liukuu

hyvin ja on helppo puhdistaa.

Pystyhöyrytys

Voit pitää tätä Philips-silitysrautaa

pystyasennossa ja poistaa höyrytoiminnolla

rypyt riippuvasta kankaasta.

Kalkinpoiston liukukytkin

Voit lisätä tämän höyrysilitysraudan

vesisäiliöön tavallista hanavettä. Kalkinpoiston

liukukytkimen ansiosta poistat silitysrautaan

kerääntyneen kalkin helposti. Kun käytät

Philips-höyrysilitysraudassasi tavallista

hanavettä, tee kalkinpoisto kerran

kuukaudessa, jotta silitysraudan suorituskyky

pysyy parhaana mahdollisena.

Tukeva pohjalevy

Silitysraudassa on erityisen suurikokoinen

pohjalevy, mikä lisää vakautta, kun silitysrauta

asetetaan pystyasentoon.

Lämmönkestävä säilytyslaatikko

Lämmönkestävä säilytyslaatikko on suunniteltu

kuuman silitysraudan säilytykseen. Jotta

laatikko pysyy mahdollisimman hyvässä

kunnossa, irrota aina raudan pistoke ja

tyhjennä raudan vesisäiliö ennen säilytystä.

Kun kuuma silitysrauta asetetaan

säilytyslaatikkoon, laatikon pohja lämpenee.

Tulipalon vaaraa ei kuitenkaan ole.

Tippalukko

Tippalukon ansiosta voit silittää herkkiä

kankaita pelkäämättä, että vesiläikät

aiheuttavat kankaaseen tahroja.

Tasainen höyryn jakautuminen.

Huolellisesti suunnitellun pohjan muotoilun

ansiosta höyry jakautuu tasaisesti ja saat

kostutettua silitettävän kappaleen tasaisesti

vähemmillä vedoilla, jolloin silittäminen käy

nopeammin.
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Tekniset tiedot

Mukavaa silitystä

Johdon pituus: 1,8 m

Nopea ja tehokas ryppyjen poisto

Pohja: Keraaminen pohja

Jatkuva höyryntuotto: 35 g/min

Lisähöyry: 120 g

Höyrysilitys pystyasennossa

Suihkaus

Virta: 2300 W

Höyryntuotto

Helppokäyttöinen

Vesisäiliön tilavuus: 270 ml

Tippalukko

Silittää vaikeatkin kohdat:

Kolmoistarkkuuskärki

Kalkinpoistotoiminto

Kalkinpoistoratkaisu: Itsepuhdistava
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