
 

Philips
Paineistettu 
höyrysilitysjärjestelmä

GC6360
Helppokäyttöinen, nopea ja tehokas

Painehöyry puolittaa silitysajan
6360 auttaa silittämään nopeammin. Jopa 110 g/min höyrysuihkaus ja jopa 4 barin 
höyrypaine tunkeutuu syvälle hankalankin kankaan kuituihin ja tuottaa ammattimaisen 
silitystuloksen äärimmäisen nopeasti.

Nopeaa ja tehokasta silitystä
• Jopa 4 barin höyrypaineella silität nopeasti
• Lisähöyry jopa 110 g/min auttaa poistamaan sitkeimmätkin rypyt
• Jatkuva höyryntuotto jopa 95 g/min - poistaa rypyt nopeasti
• Pystyasennossa höyryttämällä poistat rypyt riippuvasta kankaasta

Täydellistä hallintaa
• Erilaisista höyryasetuksista löytyy kaikille tekstiileille sopiva

Pehmeästi liukuva
• Careeza-pohjamateriaali liukuu erinomaisesti kaikilla kankailla
 



 Jopa 4 baria

Korkean paineen ansiosta höyry tunkeutuu syvälle 
kankaaseen ja silottaa nopeasti vaikeimmatkin 
kankaat.
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Pitkä käyttöaika
• Calc-Clean-toiminto: Pese säiliö joka 10. kerran 

jälkeen.
• Inox-vesisäiliö, jossa ulkoinen lämmityselementti: 

Ruostumaton höyrykammio

Poistaa rypyt helposti
• Optimaalisesti asetellut höyryaukot: Höyry leviää 

erinomaisesti

Ulottuu hankaliinkin kohtiin
• Nappiura: Nopeuttaa silittämistä nappien ja 

saumojen kohdalla

Mukavaa silitystä
• Höyryliipaisimen lukko: Päästää höyryä ilman 

napinpainallusta
• Erittäin pitkä johto: 1,9 m
• Erittäin pitkä letku: 1,7 m
• Laitteessa voi käyttää vesijohtovettä

Turvallista silitystä
• Ylikuumenemissuoja: Estää kuumavesisäiliön 

ylikuumenemisen

• Neljä kumitassua: Varmistaa, ettei jalusta liiku
• Pysyy tukevasti pystyasennossa: Pitää raudan 

vakaana seisoma-asennossa

Täydellistä hallintaa
• Silityslämpötilan valmiusvalo
• Höyryn valmiusvalo: Ilmaisin osoittaa, kun haluttu 

höyrytaso on saavutettu
• Säiliö tyhjä -merkkivalo: Ilmaisin osoittaa, kun vettä 

on lisättävä

Tekniset tiedot
• Taajuus: 50 Hz
• Jännite: 230 V
• Silitysraudan teho: 800 W
• Vesisäiliön teho: 1250 W
• Käynnistysaika: 8 minuutti(a)
• Vesisäiliön tilavuus: 1 l

Paino ja mitat
• Mitat: 276 x 332 x 412 mm
• Paino (pakattuna): 6,06 kg
• Lava: 40 kpl
•
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