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2400 W:n teholla loistava suorituskyky
ja naarmuuntumaton Anodilium-pohja

Tässä tehokkaassa Philips-silitysraudassa on kaikkien aikojen kestävin pohja.

Mikään ei naarmuta tätä silitysrautaa, kun se liukuu tasaisesti vaatteen päällä.

Tehokkaan lisähöyryn avulla hankalimmatkin rypyt siliävät helposti.

Poistaa rypyt helposti

Jatkuva höyryntuotto jopa 40 g/min

150 g/min höyrysuihkaus poistaa itsepintaisetkin rypyt kätevästi

Liukuu hyvin kaikilla kankailla

Naarmuuntumaton, erittäin kestävä Anodilium-pohja

Mukavaa silitystä

Pystyasennossa höyryttämällä poistat rypyt riippuvasta kankaasta

Ergonomisesti muotoiltu pehmeä kädensija pitkiin silitystuokioihin

Ulottuu hankaliinkin kohtiin

Steam Tip -höyrykärjellä voit käyttää höyryä hankalillakin alueilla

Turvallista silitystä

Kolme tapaa katkaista virta automaattisesti

Tippalukon ansiosta vaatteisiin ei tule vesiläikkiä
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Kohokohdat

Anodilium-pohja

Liukuu erinomaisesti, ei naarmuunnu, helppo

puhdistaa, erinomainen kestävyys!

Automaattinen virrankatkaisu

Höyrysilitysraudan virta katkeaa

automaattisesti, kun silitysrauta on paikoillaan

pohjan päällä 30 sekuntia, tai makaa

kyljellään tai on pystyasennossa kahdeksan

minuuttia.

Höyryntuotto jopa 40 g/min

Philips-höyrysilitysraudan jatkuva, jopa 40

g/min höyryntuotto poistaa kaikki rypyt

tehokkaasti.

Höyrysuihkaus jopa 150 g/min

150 gramman höyrysuihkaus auttaa

suoristamaan itsepintaisimmatkin rypyt.

Steam Tip -höyrykärki

Tämän Philips-silitysraudan ainutlaatuisen

Steam Tip -höyrykärjen kapeaksi muotoillun

kärkiosan ja viistoksi muotoiltujen

pidennettyjen höyryaukkojen ansiosta

silittäminen onnistuu helposti ja tehokkaasti

myös kaikkein ahtaimmista ja vaikeimmista

kohdista.

Pystyhöyrytys

Voit pitää tätä Philips-silitysrautaa

pystyasennossa ja poistaa höyrytoiminnolla

rypyt riippuvasta kankaasta.

Tippalukko

Philips-höyrysilitysraudan

tippalukkojärjestelmän ansiosta voit silittää

herkkiä kankaita matalilla lämpötiloilla

tarvitsematta varoa vesiläikkiä.

Pehmeä kädensija

Philips-silitysraudan pehmeä kädensija on

miellyttävä pitkienkin silitystuokioiden aikana.
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Tekniset tiedot

Nopea ja tehokas ryppyjen poisto

Pohja: Anodilium

Jatkuva höyryntuotto: 40 g/min

Höyrysuihkaus: 150 g

Höyrysilitys pystyasennossa

Säädettävät höyryasetukset

Suihkaus

Steam Tip -höyrykärki

Virta: 2400 W

Helppokäyttöinen

Vesisäiliön tilavuus: 300 ml

Veden täyttö ja tyhjennys: Erikoissuuri

täyttöaukko

Tippalukko

Pehmeä kädensija

Automaattinen virrankatkaisu

Johdon säilytys: Johdon pidike

Virtajohdon pituus: 2,5 m

Liikkumavapautta kiertonivelellä: Johto liikkuu

360 astetta

Kalkinpoistotoiminto

Voit käyttää vesijohtovettä

Kalkinpoistoratkaisu: Kaksitehoinen

kalkinpoisto

Tekniset tiedot

Jännite: 220–240 V

Paino ja mitat

Tuotteen mitat (L x K x S): 32,8 x 12,9 x

16,3 cm

Silitysraudan paino: 1,64 kg
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