
 

Höyrysilitysrauta

PowerLife

 
Höyry 35 g/min, lisähöyry 120 g

SteamGlide-pohja

Kalkinpoisto

2 300 wattia

 

GC2930/30 Varmaa toimintaa päivästä toiseen
SteamGlide-pohja

Valitse silitysrauta, joka ei petä. Uusi SteamGlide-pohja, jatkuvan ja korkean

höyryntuoton takaava teho ja kalkinpoistotabletit tekevät tästä käytännöllisestä

silitysraudasta kestävän valinnan.

Tehokkuutta

Runsas höyry nopeaan silitykseen

Liukuu hyvin kaikilla kankailla

SteamGlide-pohja on korkealuokkainen Philips-pohja

Poistaa rypyt helposti

Jatkuva höyryntuotto jopa 35 g/min

120 g/min lisähöyry poistaa itsepintaisetkin rypyt kätevästi

Pystyasennossa höyryttämällä poistat rypyt riippuvasta kankaasta

Pitkä käyttöikä

Kalkinpoistotabletti hajottaa kalkin, jotta voit huuhdella sen pois helposti

Kalkinpoiston liukukytkimellä poistat kalkin silitysraudasta helposti



Höyrysilitysrauta GC2930/30

Kohokohdat

2300 wattia

Tämä tehokas höyrysilitysrauta kuumenee

nopeasti ja säilyttää lämpötilan tasaisena koko

silityksen ajan, joten rypyt silottuvat kunnolla.

Höyryntuotto jopa 35 g/min

Jatkuva, jopa 35 g/min höyryntuotto poistaa

kaikki rypyt tehokkaasti.

Lisähöyry jopa 120 g/min

Lisähöyry auttaa suoristamaan

itsepintaisimmatkin rypyt.

Pystyhöyrytys

Voit pitää tätä Philips-silitysrautaa

pystyasennossa ja poistaa höyrytoiminnolla

rypyt riippuvasta kankaasta.

SteamGlide-pohja

SteamGlide-pohja on Philipsin paras pohja

höyrysilitysraudoille. Se ei naarmuunnu

helposti, liukuu hyvin ja on helposti

puhdistettava.

Kalkinpoistotabletti

Silitysrautaan kertyy vähitellen kalkkia.

Kalkinpoistotabletti hajottaa kalkin, jotta voit

puhdistaa silitysraudan helposti. Tee

kalkinpoisto kerran kuussa.

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.



Höyrysilitysrauta GC2930/30

Tekniset tiedot

Nopea ja tehokas ryppyjen poisto

Pohja: SteamGlide

Höyrysilitys pystyasennossa

Säädettävät höyryasetukset

Suihkaus

Jatkuva höyryntuotto: 35 g/min

Virta: 2300 W

Lisähöyry: 120 g

Mukavaa silitystä

Johdon pituus: 1,8 m

Helppokäyttöinen

Vesisäiliön tilavuus: 300 ml

Tippalukko

Liikkumavapautta kiertonivelellä: Johto liikkuu

360 astetta

Erittäin tukeva: Kumilla suojattu puskuri

Virtajohdon pituus: 1,8 m

Kalkinpoistotoiminto

Voit käyttää vesijohtovettä

Kalkinpoistoratkaisu: Kaksitehoinen

kalkinpoisto

Tekniset tiedot

Tuotteen mitat: 29,5 x 11,6 x 19,5 cm

Laitteen paino: 1,2 kg

Jännite: 220–240 V
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