
Höyrysilitysrauta

3300 series

 

3 m:n johto

 
GC3388

Kuuma ulkonäkö joka päivä
Upeat tulokset vaivattomasti, 3 x helpompaa

Tämä Philips-silitysrauta on paitsi käytännöllinen suuren vedentäyttöaukon, erikoispitkän johdon ja vesimäärän

osoittimen ansiosta, lisäksi tyylikkäästi muotoiltu ja näin ollen ainutlaatuisen hauska ja helppo käyttää!

Poistaa rypyt helposti

Suuri vesisäiliön täyttöaukko nopeuttaa ja helpottaa täyttöä

Erittäin pitkä johto lisää ulottuvuutta

Erittäin selkeä vesimäärän osoitin

Pehmeästi liukuva

SteamGlide-pohja on korkealuokkainen Philips-pohja

Ulottuu hankaliinkin kohtiin

Kapea Pointed Tip -kärkiosa helpottaa silittämistä nappien ja saumojen kohdalla

Turvallista silitystä

Tippalukon ansiosta vaatteisiin ei tule vesiläikkiä

Mukavaa silitystä

Suurta 300 ml:n vesisäiliötä ei tarvitse täyttää usein

Double Active  kalkinpoistojärjestelmä ehkäisee kalkin muodostumista



Höyrysilitysrauta GC3388/22

Kohokohdat Tekniset tiedot

Erikoissuuri vedentäyttöaukko

Erikoissuuren vedentäyttöaukon ansiosta

veden lisääminen silitysrautaan on nopeaa ja

helppoa. Teet sen muutamassa sekunnissa,

eikä vettä läiky joka paikkaan.

Erikoispitkä johto

EasyCare-höyrysilitysraudan erikoispitkän

3 metrin johdon ansiosta voit liikkua vapaasti

ja ulotut silityslaudan reunoille asti.

Veden määrä näkyy selvästi

Höyrysilitysraudan selkeä vesimäärän osoitin

näyttää aina veden määrän tarkasti, joten voit

nopealla silmäyksellä tarkistaa, onko veden

määrä riittävä.

Kapea Pointed Tip -kärki

Kapea Pointed Tip -kärkiosa helpottaa

silittämistä nappien ja saumojen kohdalla.

SteamGlide-pohja

SteamGlide-pohja on Philipsin paras pohja. Se

ei naarmuunnu helposti, liukuu hyvin ja on

helposti puhdistettava.

 

Mukavaa silitystä

Lisää mukavuutta: Johto liikkuu 360 astetta,

Selkeä vesimäärän ilmaisin

Kalkinpoiston ohjaus: Double Active -

kalkinpoistojärjestelmä

Johdon pituus: 3 m

Ei vuotoja: Tippalukko

Vesisäiliön tilavuus: 300 ml

Ryppyjen poisto

Jatkuva höyryntuottokyky: Jopa 35 g/min

vaikeatkin kohdat: Kapea Pointed Tip -kärki

Suihkaus

Lisähöyry: Jopa 95 g/min

Pystyhöyrytys

Helppokäyttöinen

Helppo ottaa käyttöön ja säilyttää:

Erikoissuuri vedentäyttöaukko, Integroitu

johdon säilytys

Lämpenee nopeasti

Pehmeästi liukuva

Pohja: SteamGlide-pohja

Tekniset tiedot

Taajuus: 50–60

Virta: 2300

Jännite: 220–240

Paino ja mitat

Tuotteen mitat: 328 x 129 x 163

Tuotteen paino: 1,64
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