
Höyrysilitysrauta

Azur Pro

 
2400 W

45 g/min, höyrysuihkaus 220 g

T-ionicGlide-pohja

Autom. virrankatkaisu +
kalkinpoisto

 
GC4884/87

Aina täydellinen silitystulos
Poista rypyt tehokkaasti höyryn avulla

Azur Pro -höyrysilitysraudan tehokkaalla höyrytoiminnolla saat hetkessä täydellisen silitystuloksen. Erittäin

nopeasti liukuva pohja, kätevä kalkinpoistotoiminto ja suurempi vesisäiliö tekevät silittämisestä helppoa ja

mukavaa.

Nopea ja tehokas

2400 W, lämpenee nopeasti

Höyrysuihkaus (jopa 220 g/min) auttaa poistamaan sitkeimmätkin rypyt

Jopa 45 g/min höyryntuotto poistaa rypyt tehokkaasti

Mukavaa silitystä

Erittäin suuren 350 ml:n vesisäiliön ansiosta vähemmän täyttökertoja

Käteen sopiva kahva on miellyttävä pidellä silityksen aikana

Pitkä 2,5 metrin johto riittää hyvin silityslaudan koko pituudelle

Helppo hallinta ja tarkka näkyvyys kapean kärkiosan ansiosta

Turvallista silitystä

Virta katkeaa automaattisesti, jos laitetta ei käytetä

Kalkin pikapoisto poistaa kalkin höyrystimestä

Liukuu hyvin kaikilla kankailla

T-ionicGlide-pohja: paras 5 tähden pohjamme



Höyrysilitysrauta GC4884/87

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 220 g

Höyrysuihkaus (jopa 220 g/min) auttaa

poistamaan sitkeimmätkin rypyt

Käteen sopiva kahva

Höyrysilitysraudan erikoissuunniteltu pehmeä

kahva tekee silittämisestä helppoa ja mukavaa.

T-ionicGlide-pohja

Viiden tähden T-ionicGlide on pehmeästi

liukuva ja naarmuuntumaton

titaanioksidipäällystetty pohja.

350 ml:n vesisäiliö

Erittäin suuren 350 ml:n vesisäiliön ansiosta

vähemmän täyttökertoja, joten voit silittää

enemmän kerralla.

Kapea Pointed Tip -kärki

Helppo hallinta ja tarkka näkyvyys kapean

kärkiosan ansiosta

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.

2,5 m:n johto

2,5 metriä pitkä johto riittää silityslaudan

jokaiseen kulmaan ja silitys käy leikiten.

Kalkin pikapoisto

Kalkin pikapoisto on helpoin tapa poistaa

kalkki silitysraudasta ja taata tehokas

höyryntuotto vuodesta toiseen.
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Tekniset tiedot

Helppokäyttöinen

Virtajohdon pituus: 2,5 m

Automaattinen virrankatkaisu

Pehmeä kädensija

Vesisäiliön tilavuus: 350 ml

Tippalukko

Käyttää vesijohtovettä

Mukana tulevat lisätarvikkeet

Virtajohdon ohjain

Nopea ryppyjen silitys

Jatkuva höyryntuottokyky: 45 g/min

Virta: 2400 W

Lisähöyry: 220 g

Pystyhöyrytys

Jännite: 220–240 V

Sumutin

Ympäristöystävällisyys

Energiansäästötila

Energiansäästö*: 20 %

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Takuu

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Kalkinpoisto

Kalkinpoisto ja puhdistus: Kaksitehoinen

kalkinpoisto, Kiinteä kalkkisäiliö,

Itsepuhdistava

Koko ja paino

Silitysraudan paino: 1,5 kg

* Säästää energiaa jopa 20 % standardin IEC 603311

mukaisesti verrattuna RI3320-malliin

maksimiasetuksilla
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