
 

Höyrysilitysrauta

PerfectCare

 
2400 W

45 g/min, jatkuva
höyryntuottokyky

180 gramman lisähöyry

SteamGlide Plus -pohja

 

GC3925/34
Helppo ja nopea, ei lämpötila-asetuksia
Täysin turvallinen myös aroille tekstiileille

Optimal Temp-tekniikan täydellisen lämpötilan ja höyryn yhdistelmän ansiosta

voit silittää turvallisesti yhdellä kerralla kaikkea farkuista silkkiin. Poistaa rypyt

nopeasti ilman palamisen tai kiillon riskiä.

Huoletonta silittämistä, ei lämpöasetuksia

OptimalTEMP-tekniikka, ei lämpöasetuksia

Turvallinen kaikille vaatteille. Ei vahingoita kangasta

Helppo ja nopea silitys

2400 W, lämpenee nopeasti

Jopa 45 g/min höyryntuotto poistaa rypyt tehokkaasti

Jopa 180 gramman lisähöyry poistaa sitkeät rypyt

SteamGlide Plus -pohja takaa vaivattoman liukumisen kaikilla kankailla

Mukavaa silitystä

Virta katkeaa automaattisesti, jos höyrysilitysrautaa ei ole vähään aikaan liikutettu

Tippalukon ansiosta vaatteisiin ei tule vesiläikkiä

Sisäinen kalkinpoisto takaa pitkäkestoisen höyrytehon



Höyrysilitysrauta GC3925/34

Kohokohdat

Lämpötilaa ei tarvitse muuttaa

Nyt voit siirtyä suoraan silkin silittämisestä

farkkuihin säätämättä välissä lämpötilaa.

OptimalTEMP-tekniikka varmistaa, ettei

lämpötilaa tarvitse säätää kesken silityksen.

Sinun ei tarvitse tuhlata aikaa vaatteiden

esilajitteluun tai lämpötilan muuttumisen

odotteluun. Voit silittää mitä tahansa kangasta

koska tahansa.

Ei vahingoita kangasta

OptimalTEMP-teknologian ansiosta

silitysrauta ei vahingoita minkään tyyppistä

silitettävää kangasta. Voit jopa sen pohjalevy

alaspäin vaatteiden tai laudan pääll. Ei

palamisen tai kiillon riskiä.

2400 W, lämpenee nopeasti

Lämpenee nopeasti ja toimii tehokkaasti.

Jatkuva höyryntuotto jopa 45 g/min

Voimakas ja tasainen höyryntuotto poistaa

rypyt nopeammin.

Lisähöyry jopa 180 g/min

Uppoaa kankaaseen syvälle ja silottaa

itsepintaiset rypyt vaivattomasti.

SteamGlide Plus -pohja

Ainutlaatuisen titaanikerroksen ja

kuusikerroksisen pinnoitteen ansiosta

SteamGlide Plus ‑pohja liukuu vaivattomasti

kaikenlaisilla kankailla. Naarmuuntumaton ja

tarttumaton pohja on myös helppo pitää

puhtaana.

Automaattinen virrankatkaisu

Et enää joudu olemaan huolissasi siitä,

unohditko silitysraudan päälle, kun lähdit

kotoa. Tämän höyrysilitysraudan virta katkeaa

automaattisesti, kun jätät sen paikoilleen. Jos

silitysrauta jätetään pohjalevy alaspäin, se

sammuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua.

Jos se on jätetty telineeseen, se sammuu

kahdeksan minuutin kuluttua.

Ei enää sotkuisia vuotoja

Tippalukon ansiosta voit silittää herkkiä

kankaita matalilla lämpötiloilla tarvitsematta

varoa vesipisaroiden aiheuttamia tahroja.

Kiinteä kalkinpoiston liukukytkin

Voit lisätä silitysrautaan tavallista kraanavettä.

Sisäinen Calc-clean-toiminto ehkäisee kalkin

ja kalkkihiukkasten kertymistä ja säilyttää siten

täyden tehonsa.
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Tekniset tiedot

Nopea ryppyjen silitys

Sumutin

Jatkuva höyryntuottokyky: 45 g/min

Virta: 2400 W

Lisähöyry: 80 g

Helppokäyttöinen

Vesisäiliön tilavuus: 300 ml

Tippalukko

Erittäin vakaa teline

Automaattinen virrankatkaisu

Käyttää vesijohtovettä

Erikoissuuri täyttöaukko

Kalkinpoisto

Kalkinpoisto ja puhdistus: Kiinteä Calc-Clean-

liukukytkin

Koko ja paino

Pakkauksen mitat (L x K x S): 33,2 x 16,7 x

13,7 cm

Tuotteen mitat (L x K x S): 31,2 x 14,7 x 12,7 cm

Silitysraudan paino: 1,485 kg

Takuu

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Ympäristöystävällisyys

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia
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