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2400 wattia
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Nopeammin, helpommin ja älykkäämmin

Pehmeimmin liukuva pohja

Philips Azur Performer -höyrysilitysrauta on paitsi tehokas myös

helppokäyttöinen. Kalkinpoistosäiliö, parhaat pisteet saanut 5 tähden T-

ionicGlide-pohja ja automaattinen virrankatkaisutoiminto takaavat parhaan

mahdollisen silitystuloksen helposti.

Nopea ja tehokas

2400 W, lämpenee nopeasti

Jopa 45 g/min höyryntuotto poistaa rypyt tehokkaasti

Höyrysuihkaus jopa 210 g/min

Liukuu hyvin kaikilla kankailla

T-ionicGlide-pohja: paras 5 tähden pohjamme

Turvallista silitystä

Self-Clean-toiminto poistaa kalkin tehokkaasti

Virta katkeaa automaattisesti, jos laitetta ei käytetä

Kalkin pikapoisto poistaa kalkin höyrystimestä

Mukavaa silitystä

Automaattinen höyrynhallinta säätää höyryn vaatteen mukaan

Optimaalinen hallinta ja näkyvyys kolmoistarkkuuskärjen ansiosta

Vaatteet on helppo silittää optimaalisen painon ansiosta
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Kohokohdat

2400 W, lämpenee nopeasti

2400 W:n silitysrauta on nopeasti käyttövalmis

ja tehokas

Höyryntuotto jopa 45 g/min

Jatkuva, jopa 45 g/min höyryntuotto poistaa

kaikki rypyt tehokkaasti.

Höyrysuihkaus jopa 210 g/min

Lisähöyryä voi käyttää silitykseen

pystyasennossa sekä hankalille rypyille.

Itsepuhdistus

Kiinteä kalkkisäiliö kerää kalkin, ja Self-Clean-

kalkinpoisto puhdistaa silitysraudan pohjan

pinttyneestä kalkista. Puhdas pohja parantaa

höyrytehoa ja silityslaatua.

Automaattinen virrankatkaisu

Höyrysilitysraudan virta katkeaa

automaattisesti, kun sitä ei käytetä. Virta

katkeaa 8 minuutin kuluttua, kun silitysrauta on

telineessä ja 30 sekunnissa, jos se on

pohjalevy alaspäin tai sivuttain.

Automaattinen höyrynhallinta

Automaattinen höyrynhallinta tuottaa juuri

oikean määrän höyryä. Valitse vain vaatteille

sopiva lämpötila ja aloita silitys.

Kolmoistarkkuuskärki

Philips Azur Performer -höyrysilitysraudan

kärki on tarkka kolmella tavalla: se on terävä,

siinä on nappiura ja se on muotoiltu sulavasti.

Kolmoistarkkuuskärjen ansiosta pääset käsiksi

hankalimpiinkin kohtiin, kuten nappien

ympärille ja laskosten väliin.

Optimaalinen paino

Silitysraudan paino on suunniteltu

optimaaliseksi, jotta sitä on helppo liikuttaa

vaatteen päällä. Voit siis keskittyä silitykseen,

ja silitysrauta on helppo asettaa välillä

pystyasentoon silityslaudalle.

T-ionicGlide-pohja

Viiden tähden T-ionicGlide on pehmeästi

liukuva ja naarmuuntumaton

titaanioksidipäällystetty pohja.

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: T-ionicGlide-pohja

Jatkuva höyryntuotto: 50 g/min

Lisähöyry: 210 g

Höyrysilitys pystyasennossa

Suihkaus

Virta: 2400 W

Helppokäyttöinen

Vesisäiliön tilavuus: 300 ml

Veden täyttö ja tyhjennys: Sivulle aukeava

luukku

Tippalukko

Pehmeä kädensija

Automaattinen virrankatkaisu

Johdon säilytys: Johdon pidike

Virtajohdon pituus: 2 m

Ympäristö

Ekoasetus: Säästää 20% energiaa

Kalkinpoistotoiminto

Kalkinpoistoratkaisu: Itsepuhdistava

Quick Calc Release
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