Maakohtainen myyntiesite Suomi (2019, Heinäkuu 6)
Höyrysilitysrauta
• 2400 W
• 40 g/min, jatkuva höyryntuottokyky
• Lisähöyry 160 g
• SteamGlide-pohja

GC2997/40

Varmaa toimintaa päivästä toiseen
SteamGlide-pohja* takaa nelinkertaisen käyttöiän
Valitse silitysrauta, joka ei petä. Uusi naarmuuntumaton SteamGlide-pohja, jatkuvan ja korkean höyryntuoton takaava teho ja
integroitu kalkinpoisto tekevät tästä käytännöllisestä silitysraudasta kestävän valinnan.
Hyödyt

Nopea ja tehokas ryppyjen poisto
• 2400 W, lämpenee nopeasti
• Jopa 160 gramman lisähöyry poistaa sitkeät rypyt
• Höyryntuotto enintään 40 g/min takaa vakaan suorituskyvyn
• Pystyhöyrytys riippuville tekstiileille

Kestävää suorituskykyä
• SteamGlide-pohja liukuu upeasti eikä naarmuunnu
• Sisäinen kalkinpoisto takaa pitkäkestoisen höyrytehon

• Johdon kestävyys ja turvallisuus on varmistettu testeillä

Mukavaa silitystä
• Virta katkeaa automaattisesti, jos höyrysilitysrautaa ei ole vähään
aikaan liikutettu
• Tippalukon ansiosta vaatteisiin ei tule vesiläikkiä
• Miellyttävä, kuviollinen kahva sopii käteen

PowerLife

Ominaisuudet
2400 W, lämpenee nopeasti

Kiinteä kalkinpoiston liukukytkin

Lämpenee nopeasti ja toimii tehokkaasti.

Voit lisätä silitysrautaan tavallista kraanavettä. Sisäinen Calc-clean-toiminto
ehkäisee kalkin ja kalkkihiukkasten kertymistä ja säilyttää siten täyden tehonsa.

Lisähöyry jopa 160 g/min

Laatutestattu johto

Uppoaa kankaaseen syvälle ja silottaa itsepintaiset rypyt vaivattomasti.
Jatkuva höyryntuotto jopa 40 g/min

Kaikkien höyrysilitysrautojemme johdot ovat läpäisseet tiukat turvallisuus- ja
kestävyystestit.
Automaattinen virrankatkaisu

Voimakas ja tasainen höyryntuotto poistaa rypyt nopeammin
Silitysrauta sammuu automaattisesti, jos jätät sen paikalleen. Jos silitysrauta
jätetään telineeseen, se sammuu automaattisesti kahdeksan minuutin kuluttua,
ja 30 sekunnin kuluttua, jos se on jätetty pohjalevy alaspäin.

Pystyhöyrytys

Ei enää sotkuisia vuotoja

Pystyhöyrytyksellä voit raikastaa vaatteet suoraan vaateripustimella ja poistaa
rypyt verhoista paikallaan. Et tarvitse silityslautaa.
SteamGlide-pohja

Tippalukon ansiosta voit silittää herkkiä kankaita matalilla lämpötiloilla
tarvitsematta varoa vesipisaroiden aiheuttamia tahroja.
Miellyttävä kädensija

SteamGlide-pohjalevy liukuu vaivattomasti kaikenlaisilla kankailla. Kestävä
viisikerroksinen pinnoite ja syöpymätön alusta pidentävät käyttöikää.
Tarttumaton ja naarmuuntumaton pohja on myös helppo pitää puhtaana.
Kuvioitu kahva varmistaa miellyttävän, ergonomisen otteen, jotta silitysrauta ei
luista kädestä.

Spesifikaatiot
Tämä on myyntiesite, jonka sisältö ei välttämättä vastaa uusimpia tietoja ja/tai maakohtaisia vaatimuksia. Esitteen sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Philips ei vastaa
tämän esitteen tietojen aiheuttamista vahingoista.

Helppokäyttöinen
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Kyllä
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PowerLife
Erikoissuuri täyttöaukko
Erittäin vakaa teline
Käyttää vesijohtovettä
Pohjan nimi

Kyllä

Kalkinpoisto

Kyllä
Kyllä

Kalkinpoisto ja
puhdistus

SteamGlide

Pakkauksen mitat

Nopea ryppyjen silitys
Sumutin
Jatkuva höyryntuottokyky
Virta
Lisähöyry

Korkeus
Leveys
Syvyys
Nettopaino
Kokonaispaino
EAN
Mukana toimitettujen
tuotteiden määrä
Alkuperämaa
Yhdenmukainen
järjestelmäkoodi

Kyllä
40 g/min
2400 W
160 g

Ympäristöystävällisyys
Käyttöopas

100 % uusiopaperia

Takuu
2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

16,70 cm
33,20 cm
13,70 cm
1,28 kg
1,49 kg
08710103812784
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ID
851640

Ulompi pakkaus

Kyllä

Pituus
Leveys
Korkeus
Kokonaispaino
EAN
Kuluttajapakkausten
määrä

Koko ja paino
Pakkauksen mitat (L
x K x S)
Tuotteen mitat (L x
K x S)
Silitysraudan paino

Kiinteä Calc-Clean-liukukytkin

33,2 x 16,7 x 13,7 cm
31,2 x 14,7 x 12,7 cm

34,40 cm
42,10 cm
34,60 cm
9,50 kg
18710103812781
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1,255 kg

* Testeissä verrattu Philipsin tarttumattomaan pohjaan
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