
 

Philips
Höyrysilitysrauta

GC2520
Helppokäyttöinen, nopea ja tehokas

Pitkäkestoinen höyryntuottokyky
Hyvään silitystulokseen tarvitset höyrysilitysraudan, jonka teho riittää pitkään. Tämän 
käytännöllisen höyrysilitysraudan 90 gramman höyrysuihkaus, 2000 W:n jatkuva 
tehohöyrytys ja Double Active -kalkinpoistojärjestelmä antavat vastinetta rahoillesi!

Tehokkuutta
• 2000 W:n teho takaa jatkuvan höyrytyksen

Poistaa rypyt helposti
• Jatkuva, jopa 30 g/min höyryntuotto poistaa rypyt tehokkaasti
• Pystyasennossa höyryttämällä poistat rypyt riippuvasta kankaasta
• Höyrysuihkaus jopa 90 g/min - itsepintaisille rypyille

Liukuu hyvin kaikilla kankailla
• Tarttumaton pohja, joka liikkuu sulavasti kaikilla kankailla.

Pitkä käyttöaika
• Double Active kalkinpoistojärjestelmä ehkäisee kalkin muodostumista

Mukavaa silitystä
• Suurta 300 ml:n vesisäiliötä ei tarvitse täyttää usein
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2000 W:n teho takaa jatkuvan höyrytyksen.

Höyrysuihkaus jopa 90 g/min

Höyrysuihkaus jopa 90 g/min - itsepintaisille rypyille.

Double Active -kalkinpoistojärjestelmä

Double Active kalkinpoistojärjestelmä ehkäisee 
kalkin muodostumista.
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Turvallista silitystä
• Ylittää iskunkestävyydelle määritetyt, kansainväliset 

standardit

Täydellistä hallintaa
• Erilaisista höyryasetuksista löytyy kaikille 

tekstiileille sopiva
• Lämpötilan merkkivalo: Osoittaa valitun lämpötilan 

saavuttamisen

Pehmeästi liukuva
• Tarttumaton pohja

Ulottuu hankaliinkin kohtiin
• Nappiura: Nopeuttaa silittämistä nappien ja 

saumojen kohdalla

Poistaa rypyt helposti
• Höyrysuihkaus itsepintaisille rypyille: 90 g/min
• Jatkuva tehokas höyryntuotto poistaa rypyt 

tehokkaasti: 30 g/min
• Hieno höyrysuihkaus: Hieno höyrysuihkaus 

kostuttaa tekstiilit tasaisesti
• Kapea Pointed Tip -kärkiosa: Hankalien kohtien 

silittämiseen
• Pystyhöyrytys: Riippuville tekstiileille

Mukavaa silitystä
• 360 astetta kääntyvä johdon pää: Helpottaa 

liikkumista silittämisen aikana
• Erittäin pitkä johto: 2 m
• Höyrysilitysraudassa voi käyttää vesijohtovettä.

Pidempi käyttöikä
• Double Active -kalkinpoistojärjestelmä: Ehkäisee ja 

huuhtoo pois kalkkihiukkasia

Nopeaa ja tehokasta silitystä
• Tehoa nopeaan lämpenemiseen ja jatkuvaan 

höyryntuottoon: 2000 W

Tekniset tiedot
• Jännite: 220/220–240 V
• Virta: 2000 W
• Taajuus: 50–60 Hz
• Mitat: 29,5 x 11,6 x 19,5 cm
• Paino: 1,2 kg
•

Tekniset tiedot
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