
Painehöyrysilitysrauta

PerfectCare Xpress

 
Höyry 50 g/min, höyrysuihkaus
200 g

SteamGlide-pohja

Autom. virrankatkaisu,
kalkinpoisto

Kaikille silitettäville kankaille

 
GC5054/02

Huoletonta silittämistä, ei asetuksia
Pienikokoinen, mutta tehokas höyrylaite

Voit silittää kaikki silityksen kestävät vaatteet silkistä pellavaan ja puuvillasta kašmirvillaan – vaihtamatta välillä

asetuksia. PerfectCare Xpress -silitysrauta silittää tehokkaasti, eikä se polta vaatteita tai aiheuta kiiltoa.

Silittäminen on nyt todella helppoa.

Yhdellä asetuksella kaikki vaatteet sileäksi

OptimalTemp: höyryn ja lämpötilan täydellinen yhdistelmä

100 % helppokäyttöinen, ei säätötarvetta

100 % turvallinen kaikille vaatteille

100 % nopea kaikille tekstiileille, nopeus vailla vertaa

Riippumattomien tekstiiliasiantuntijoiden testaama ja hyväksymä

Nopeaa ja tehokasta silitystä

2400 W, lämpenee nopeasti

Tehokas, jatkuva höyry jopa 50 g/min

Naarmuuntumaton, erittäin kestävä Anodilium-pohja

Mukavaa silitystä

Kolme tapaa katkaista virta automaattisesti

Silitysrauta, jossa on älykäs merkkivalo

Automaattinen höyrytunnistin käynnistää höyrytyksen automaattisesti
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Kohokohdat

100 % helppokäyttöinen

100 % helppokäyttöinen, ei säätötarvetta. Voit

silittää kaikki silitettävät vaatteet yksi toisensa

jälkeen lämpötilaa säätämättä ja ilman

odottelua.

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.

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.

Anodilium-pohja

Liukuu erinomaisesti, ei naarmuunnu, helppo

puhdistaa, erinomainen kestävyys!

2400 W, lämpenee nopeasti

2400 W:n silitysrauta on nopeasti käyttövalmis

ja tehokas

Automaattinen höyrytunnistin

Innovatiivinen, automaattinen höyryanturi,

jossa on liikkeentunnistin, käynnistää

höyryntuotannon automaattisesti, kun

silitysrautaa liikutetaan silityslaudalla. Näin

saat aina oikean määrän höyryä, ja rypyt

siliävät tehokkaasti tuhlaamatta höyryä.

Tehokasta ja energiaa säästävää.

Jatkuva höyryntuotto jopa 50 g/min

Tehokas, jatkuva höyryntuotto – jopa 50 g/min

– takaa erinomaisen silitystuloksen kaikilla

kankailla.

Älykäs merkkivalo

Älykäs merkkivalo ilmaisee silitysraudan tilan

joka hetki.

OptimalTemp

Yksi täydellinen asetus kaikille vaatteille. Aina

täydellinen yhdistelmä höyryä ja lämpöä, sillä

1) edistynyt Smart Control -prosessori säätää

höyryn määrän ja lämpötilan sopiviksi ja 2)

erittäin tehokas syklonikammio tuottaa

jatkuvasti höyryä kaikille kankaille.
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Tekniset tiedot

Nopea ja tehokas ryppyjen poisto

Pohja: Anodilium

OptimalTEMP-tekniikka

Höyrysilitys pystyasennossa

Steam Tip -höyrykärki

Virta: 2400 W

Jatkuva höyryntuotto: 50 g/min

Mukavaa silitystä

Johdon pituus: 2,5 m

Helppokäyttöinen

Vesisäiliön tilavuus: 320 ml

Tippalukko

Pehmeä kädensija

Automaattinen virrankatkaisu

Johdon säilytys: Johdon pidike

Virtajohdon pituus: 2,5 m

Liikkumavapautta kiertonivelellä: Johto liikkuu

360 astetta

Turvallinen kaikille kankaille: Jopa herkille

kankaille, kuten silkille

Kalkinpoistotoiminto

Voit käyttää vesijohtovettä

Kalkinpoistoratkaisu: Kalkinpoistotabletit +

huuhtelu
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