
Höyrysilitysrauta

PowerLife Plus

 
Höyry 40 g/min, höyrysuihkaus
150 g

SteamGlide-pohja

Kalkinpoisto

2400 wattia

 
GC2988/80

Varmaa toimintaa päivästä toiseen

Philipsin PowerLife Plus -höyrysilitysraudalla saat aina erinomaisen silitystuloksen. Uusi SteamGlide-pohja,

jatkuva korkea höyryntuotto ja helppokäyttöinen kalkinpoistotoiminto takaavat erinomaisen höyrytehon.

Silitysraudassa on myös erittäin vakaa teline.

Nopea ja tehokas

2400 W, lämpenee nopeasti

Jopa 40 g/min höyryntuotto poistaa rypyt tehokkaasti

150 g/min lisähöyry poistaa itsepintaisetkin rypyt kätevästi

Liukuu hyvin kaikilla kankailla

SteamGlide-pohja on korkealuokkainen Philips-pohja

Turvallista silitystä

Kalkinpoiston liukukytkimellä poistat kalkin silitysraudasta helposti

Tukeva pohjalevy takaa vakauden

Tippalukon ansiosta vaatteisiin ei tule vesiläikkiä

Virta katkeaa automaattisesti, jos laitetta ei käytetä



Höyrysilitysrauta GC2988/80

Kohokohdat

2400 W, lämpenee nopeasti

2400 W:n silitysrauta on nopeasti käyttövalmis

ja tehokas

Höyryntuotto jopa 40 g/min

Jatkuva, jopa 40 g/min höyryntuotto poistaa

kaikki rypyt tehokkaasti.

Lisähöyry jopa 150 g/min

Lisähöyry 150 g/min auttaa suoristamaan

itsepintaisimmatkin rypyt.

SteamGlide-pohja

SteamGlide-pohja on Philipsin paras pohja

höyrysilitysraudoille. Se ei naarmuunnu

helposti, liukuu hyvin ja on helposti

puhdistettava.

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.

Tippalukko

Philips-höyrysilitysraudan

tippalukkojärjestelmän ansiosta voit silittää

herkkiä kankaita matalilla lämpötiloilla

tarvitsematta varoa vesiläikkiä.

Tukeva pohjalevy

Silitysraudassa on erityisen suurikokoinen

pohjalevy, mikä lisää vakautta, kun silitysrauta

asetetaan pystyasentoon.

Automaattinen virrankatkaisu

Silitysraudan virta katkeaa automaattisesti 8

minuutin kuluttua, jos laite jätetään

telineeseen, tai 30 sekunnissa, jos laite

jätetään pohjalevy alaspäin tai sivuttain.
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Tekniset tiedot

Helppokäyttöinen

Tippalukko

Virtajohdon pituus: 2 m

Vesisäiliön tilavuus: 300 ml

Automaattinen virrankatkaisu

Nopea ja tehokas ryppyjen poisto

Jatkuva höyryntuotto: 40 g/min

Virta: 2400 W

Pohja: SteamGlide

Lisähöyry: 150 g

Nopea ryppyjen silitys

Pystyhöyrytys

Sumutin

Ympäristöystävällisyys

Energiansäästö*: 20 %

Kalkinpoisto

Kalkinpoisto ja puhdistus: Kiinteä kalkkisäiliö
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