
 

Philips
Höyrysilitysrauta

GC3340
Loistavia tuloksia pienellä vaivalla

3 kertaa helpompi
Philipsin höyrysilitysrauta on todella kätevä: siinä on suuri vedentäyttöaukko, erittäin pitkä 
johto ja vesimäärän ilmaisin sekä uusi SteamGlide-pohja, joka helpottaa ja nopeuttaa 
silittämistä.

Ulottuu hankaliinkin kohtiin
• Steam Tip -höyrykärjen avulla silität vaikeatkin kohdat.

Turvallista silitystä
• Tippalukon ansiosta vaatteisiin ei tule vesiläikkiä

Mukavaa silitystä
• Ergonomisesti muotoiltu pehmeä kädensija pitkiin silitystuokioihin
• Suurta 300 ml:n vesisäiliötä ei tarvitse täyttää usein
• Erikoispitkä 3 metrin johto lisää ulottuvuutta
• Erittäin selkeä vesimäärän osoitin

Liukuu hyvin kaikilla kankailla
• SteamGlide-pohja takaa tehokaan höyrytyksen ja luiston

Pitkä käyttöaika
• Double Active kalkinpoistojärjestelmä ehkäisee kalkin muodostumista
 



 Suuri 300 ml:n vesisäiliö
Vähemmän täyttökertoja.

Erikoispitkä 3 metrin johto
Erikoispitkän 3 m:n johdon ansiosta voit liikkua 
vapaasti ja ulotut silityslaudan reunoille asti.

Veden määrä näkyy selvästi

EasyCare-höyrysilitysraudan selkeä vesimäärän 
osoitin näyttää aina veden määrän tarkasti, joten voit 
nopealla silmäyksellä tarkistaa, onko veden määrä 
riittävä.

Steam Tip -höyrykärki

Ainutlaatuisen Steam Tip -höyrykärjen kapeaksi 
muotoillun kärkiosan ja viistoksi muotoiltujen 
pidennettyjen höyryaukkojen ansiosta silittäminen 
onnistuu helposti ja tehokkaasti myös kaikkein 
ahtaimmista ja vaikeimmista kohdista.

SteamGlide-pohja

Erikoismuotoillun pohjan kaikilla kankailla luistava 
pinta ja suuret ilmakanavat takaavat tehokkaan 
ryppyjen poiston.
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Pehmeästi liukuva
• SteamGlide-pohja

Poistaa rypyt helposti
• Höyrysuihkaus itsepintaisille rypyille: 100 g/min
• Jatkuva tehokas höyryntuotto poistaa rypyt 

tehokkaasti: 35 g/min
• Hieno höyrysuihkaus: Hieno höyrysuihkaus 

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

silittämiseen
• Steam Tip -höyrykärki: Hankalia kohtia varten
• Pystyhöyrytys: Riippuville tekstiileille

Mukavaa silitystä
• 360 astetta kääntyvä johdon pää: Helpottaa 

liikkumista silittämisen aikana
• Tippalukko: Ei jätä vesiläikkiä vaatteisiin
• Johdonkelain helpottaa säilyttämistä
• Pehmeä kädensija: Kestävää käyttömukavuutta

Pidempi käyttöikä
• Double Active -kalkinpoistojärjestelmä: Ehkäisee ja 

huuhtoo pois kalkkihiukkasia

3 kertaa helpompi
• Erikoissuuri vedentäyttöaukko
• Erikoispitkä johto: 3 m
• Selkeä vesimäärän ilmaisin

Nopeaa ja tehokasta silitystä
• Tehoa nopeaan lämpenemiseen ja jatkuvaan 

höyryntuottoon: 2300 W

Tekniset tiedot
• Jännite: 220–240 V
• Virta: 2300 W
• Taajuus: 50–60 Hz
• Mitat: 328 x 129 x 163 cm
• Paino: 1,64 kg
• Vesisäiliön tilavuus: 300 ml
•
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