
 

 

Philips
Höyrysilitysrauta 
SteamGlide-pohjalla ja 
automaattisella 
virrankatkaisulla

2 200 W
Höyryntuotto 35 g/min
Höyrysuihkaus 110 g
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V
Si
Va
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ke
armaa toimintaa päivästä toiseen
litysrauta, SteamGlide-pohja
litse silitysrauta, joka ei petä. Uusi SteamGlide-pohja, jatkuvan ja korkean höyryntuoton 
aava teho ja kalkinpoistotabletit tekevät tästä käytännöllisestä Philips-silitysraudasta 
stävän valinnan!

Poistaa rypyt helposti
• Jatkuva höyryntuotto jopa 35 g/min
• 110 g/min höyrysuihkaus poistaa itsepintaisetkin rypyt kätevästi
• Pystyasennossa höyryttämällä poistat rypyt riippuvasta kankaasta

Tehokkuutta
• 2200 W:n teho takaa jatkuvan höyrytyksen

Liukuu hyvin kaikilla kankailla
• SteamGlide-pohja on korkealuokkainen Philips-pohja

Pitkä käyttöikä
• Double Active kalkinpoistojärjestelmä ehkäisee kalkin muodostumista

Turvallista silitystä
• Automaattinen virrankatkaisu parantaa turvallisuutta ja säästää energiaa



 2200 wattia

2200 W:n teho takaa jatkuvan höyrytyksen

Höyryntuotto jopa 35 g/min

Jatkuva, jopa 35 g/min höyryntuotto poistaa 
kaikki rypyt tehokkaasti.

Höyrysuihkaus jopa 110 g/min

110 g:n höyrysuihkaus 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.

Double Active -kalkinpoistojärjestelmä

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

Automaattinen virrankatkaisu

Automaattinen virrankatkaisu katkaisee 
energian säästämiseksi virran automaattisesti, 
kun laitetta ei ole käytetty 5 minuuttiin.
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Kohokohdat
Höyrysilitysrauta
2 200 W Höyryntuotto 35 g/min, Höyrysuihkaus 110 g
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Nopea ja tehokas ryppyjen poisto
• Pohja: SteamGlide
• Höyrysilitys pystyasennossa
• Säädettävät höyryasetukset
• Suihkaus

Helppokäyttöinen
• Vesisäiliön tilavuus: 300 ml
• Tippalukko
• Automaattinen virrankatkaisu
• Liikkumavapautta kiertonivelellä: Johto liikkuu 360 

astetta
• Erittäin tukeva: Kumilla suojattu puskuri
• Virtajohdon pituus: 2 m

Kalkinpoistotoiminto
• Voit käyttää vesijohtovettä
• Kalkinpoistoratkaisu: Kaksitehoinen kalkinpoisto

Tekniset tiedot
• Virta maailmanlaajuisesti: 2200 W
• Jännite: 220–240 V

Paino ja mitat
• Tuotteen mitat: 29,5 x 11,6 x 19,5
• Laitteen paino: 1,2 kg

Ryppyjen poisto
• Jatkuva höyryntuottokyky: Jopa 35 g/min
• Höyrysuihkaus: jopa 110 g/min
•
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