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Höyry 45 g/min, höyrysuihkaus
200 g

T-ionicGlide-pohja

Autom. virrankatkaisu,
kalkinpoisto

Kaikille silitettäville kankaille

 

GC4913/30

Philipsin nopein höyrysilitysrauta*
Silitä kaikki vaatteet kerralla farkkukankaasta silkkiin

Voit silittää kaikki silityksen kestävät vaatteet farkkukankaasta silkkiin ja pellavasta

kašmirvillaan vaihtamatta välillä asetuksia. PerfectCare Azur -silitysrauta silittää

tehokkaasti, eikä se polta vaatteita tai aiheuta kiiltoa. Silittäminen on nyt

helpompaa ja nopeampaa kuin koskaan ennen. Useat Azur-sarjan mallit ovat

voittaneet testejä viimeisen vuoden sisällä, mukaan lukien Ruotsin Råd&Rönin, ICA

Kurirenin, Testfaktan ja Danska Tænkin testit. Ne ovat toisin sanoen suosittuja niin

kuluttajien kuin asiantuntijoidenkin parissa.

Yhdellä asetuksella kaikki vaatteet sileäksi

OptimalTemp-tekniikka: täydellinen lämpötilayhdistelmä

100 % turvallinen kaikille vaatteille

100 % nopea kaikille tekstiileille, nopeus vailla vertaa

100 % helppokäyttöinen, ei säätötarvetta

Riippumattomien tekstiiliasiantuntijoiden testaama ja hyväksymä

Mukavaa silitystä

T-ionicGlide-pohja: paras 5 tähden pohjamme

Voit käyttää vesijohtovettä kaksitehoisen kalkinpoiston ansiosta

Virta katkeaa automaattisesti, jos laitetta ei käytetä

Silitysrauta, jossa on älykäs merkkivalo

Nopeaa ja tehokasta silitystä

2400 W:n silitysrauta on nopeasti käyttövalmis ja tehokas

Jopa 45 g/min höyryntuotto poistaa rypyt tehokkaasti

Höyrysuihkaus jopa 200 g/min



Höyrysilitysrauta testivoittajasarja Azurilta GC4913/30

Kohokohdat

OptimalTemp-tekniikka

Uuden vallankumouksellisen silitystekniikan

ansiosta käytössäsi on aina täydelliset

lämpötila- ja höyryasetukset. Silität kaikki

silitystä kestävät kankaat ja hankalat rypyt

nopeasti ja turvallisesti ilman asetusten

määrittämistä. Lämpötila- ja höyryasetus on

aina täydellinen, sillä 1) Smart Control -

prosessori säätää oikean lämpötilan ja 2)

HeatFlow-tekniikka takaa höyryn ja lämpötilan

täydellisen tasapainon.

100 % turvallinen

100 % turvallinen aroille tekstiileille, kuten

silkille, kašmirvillalle, villalle ja polyesterille.

Riippumattomat testauslaitokset ovat

käyttäneet PerfectCare-silitysrautaa kaikkein

arimmille silitettäville vaatteille ja vahvistaneet

erinomaiset silitystulokset.

100 % nopea

Ei enää vaatteiden lajittelua. Nopea ja tehokas

höyrysilitysrauta soveltuu kaikille kankaille.

100 % helppokäyttöinen

100 % helppokäyttöinen, ei säätötarvetta. Voit

silittää kaikki silitettävät vaatteet yksi toisensa

jälkeen lämpötilaa säätämättä ja ilman

odottelua.

Testattu ja hyväksytty:

Riippumattomat tekstiiliasiantuntijat, kuten

DWI, IWTO ja Woolmark, ovat testanneet ja

hyväksyneet tämän silitysraudan silityslaadun.

Woolmark Apparel Care -ohjelma tarjoaa

kuluttajille tietoa laadukkaista villatuotteille

sopivista hoitotuotteista, joilla on The

Woolmark Companyn hyväksyntä. Philips on

OptimalTEMP-tekniikkansa siivittämänä

saanut ensimmäisenä valmistajana Woolmark

Gold -sertifioinnin. Voit luottaa siihen, että

Woolmark-merkityt hoitotuotteet sopivat

taatusti kaikille villatuotteille.

T-ionicGlide-pohja

T-ionicGlide on Philipsin paras

pohjamateriaali, joka vie OptimalTemp-

silitysrautojen liukuvuuden ja

naarmuuntumattomuuden uusiin

ulottuvuuksiin. Patentoitu uusi pohjapinnoite

takaa erinomaiset silitystulokset. Tämän

höyrysilitysraudan huolellisesti suunniteltu

muotoilu ja ilma-aukot jakavat höyryn

tasaisesti, jolloin rypyt siliävät helposti.

Voit käyttää vesijohtovettä

PerfectCare Azur -höyrysilitysraudassa voi

käyttää vesijohtovettä. Kaksitehoinen

kalkinpoisto: kätevä kalkinpoistotablettien ja

säännöllisen itsepuhdistuksen yhdistelmä

vähentää kalkin muodostumista. Voit parantaa

silitystulosta käyttämällä demineralisoitua

vettä. Se takaa, että höyry jakautuu tasaisesti.

Automaattinen virrankatkaisu

Silitysraudan virta katkeaa automaattisesti 3

minuutin kuluttua, jos se jätetään telineeseen,

tai 2 minuutissa, jos se jätetään pohjalevy

alaspäin.

Älykäs merkkivalo

Älykäs merkkivalo ilmaisee silitysraudan tilan

joka hetki.



Höyrysilitysrauta testivoittajasarja Azurilta GC4913/30

Tekniset tiedot

Nopea ja tehokas ryppyjen poisto

Pohja: T-ionicGlide-pohja

OptimalTEMP-tekniikka

Jatkuva höyryntuotto: Enintään 45 g/min

Lisähöyry: 200 g

Suihkaus

Helppokäyttöinen

Vesisäiliön tilavuus: 350 ml

Tippalukko

Automaattinen virrankatkaisu

Johdon säilytys: Johdon pidike

Liikkumavapautta kiertonivelellä: Johto

kääntyy 180 astetta

Nopea ja helppo täyttö

Virtajohdon pituus: 2,5 m

Ympäristö

Energiaa säästävä: Säästää 10 % energiaa

Kalkinpoistotoiminto

Voit käyttää vesijohtovettä

Kalkinpoistoratkaisu: Kaksitehoinen

kalkinpoisto

Tekniset tiedot

Silitysraudan paino: 1,75 kg

Lisätarvikkeet

Täyttökuppi

Mukavaa silitystä

Johdon pituus: 2,5 m

* Verrattuna Philipsin höyrysilitysrautoihin
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