
Höyrysilitysrauta

Azur

 
Höyry 40 g/min, höyrysuihkaus
130 g

SteamGlide Plus -pohja

2400 wattia

 
GC4410/02

Tehokas ja tarkka
Silitysrauta, jossa tehokas höyrytoiminto ja erinomainen luisto

Silittäminen onnistuu helpommin ja kevyemmin pehmeästi liukuvalla ja

tehokkaasti höyryttävällä höyrysilitysraudalla. Philipsin GC4410/02-

höyrysilitysraudan SteamGlide-pohja täyttää molemmat vaatimukset!

Liukuu hyvin kaikilla kankailla

SteamGlide-pohja on korkealuokkainen Philips-pohja

Mukavaa silitystä

2400 W:n teho takaa jatkuvan ja tehokkaan höyryntuoton

130 g/min höyrysuihkaus poistaa rypyt kätevästi

Erikoispitkä 3 metrin johto lisää ulottuvuutta

Ulottuu hankaliinkin kohtiin

Steam Tip -höyrykärjellä voit käyttää höyryä hankalillakin alueilla

Turvallista silitystä

Tippalukon ansiosta vaatteisiin ei tule vesiläikkiä

Pitkä käyttöikä

Double Active  kalkinpoistojärjestelmä ehkäisee kalkin muodostumista



Höyrysilitysrauta GC4410/02

Kohokohdat

SteamGlide-pohja

SteamGlide-pohja on Philipsin paras pohja

höyrysilitysraudoille. Se ei naarmuunnu

helposti, liukuu hyvin ja on helposti

puhdistettava.

2400 W

2400 W:n teho takaa jatkuvan ja tehokkaan

höyryntuoton

Höyrysuihkaus jopa 130 g/min

Lisähöyryä voi käyttää silitykseen

pystyasennossa sekä hankalille rypyille.

Erikoispitkä 3 metrin johto

Tämän Philips-silitysraudan erikoispitkän

3 m:n johdon ansiosta voit liikkua vapaasti ja

ulotut silityslaudan reunoille asti.

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.

Tippalukko

Philips-höyrysilitysraudan

tippalukkojärjestelmän ansiosta voit silittää

herkkiä kankaita matalilla lämpötiloilla

tarvitsematta varoa vesiläikkiä.

Double Active -kalkinpoistojärjestelmä

Philips-höyrysilitysraudan Double Active -

kalkinpoistojärjestelmä ehkäisee kalkin

muodostumista tableteilla ja

helppokäyttöisellä kalkinpoistotoiminnolla.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Nopea ja tehokas ryppyjen poisto

Pohja: SteamGlide

Jatkuva höyryntuotto: 40 g/min

Lisähöyrysuihkaus: 130 g

Höyrysilitys pystyasennossa

Säädettävät höyryasetukset

Suihkaus

Steam Tip -höyrykärki

Virta: 2400 W

Helppokäyttöinen

Vesisäiliön tilavuus: 350 ml

Veden täyttö ja tyhjennys: Erikoissuuri

täyttöaukko

Tippalukko

Johdon säilytys: Johdon pidike

Virtajohdon pituus: 3 m

Liikkumavapautta kiertonivelellä: Johto liikkuu

360 astetta

Kalkinpoistotoiminto

Voit käyttää vesijohtovettä

Kalkinpoistoratkaisu: Kaksitehoinen

kalkinpoisto

Tekniset tiedot

Silitysraudan paino: 1,55 kg

Tuotteen mitat: 30,3 x 12 x 15,2 cm

Jännite: 220–240 V
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