
 

 

Philips 6400 series
Paineistettu 
höyrysilitysjärjestelmä

70 g

GC6405
Painehöyry puolittaa silitysajan

Tehokas, kompakti höyrysilitysjärjestelmä
Kätevä, kompakti silitysjärjestelmä, joka takaa kaksinkertaisen silitysnopeuden paineistetun 
höyryn ansiosta.

Nopeaa ja tehokasta silitystä
• Jopa 4 barin höyrypaineella silität nopeasti
• Jatkuva höyryntuotto jopa 70 g/min - poistaa rypyt nopeasti

Mukavaa silitystä
• Ergonominen ja kevyt 1,2-kiloinen silitysrauta
• Pehmeästi liukuva, kestävä ja ruostumaton pohja

Helppokäyttöinen
• Helppo ottaa käyttöön ja asettaa säilytykseen

Ulottuu hankaliinkin kohtiin
• Steam Tip -höyrykärjellä voit käyttää höyryä hankalillakin alueilla



 Jopa 4 barin höyrypaine

Painehöyry kaksinkertaistaa silitysnopeuden. 
Painehöyry tunkeutuu syvälle kankaaseen ja 
nopeuttaa ja helpottaa vaikeimpienkin kankaiden 
silitystä.

Ergonominen silitysrauta

Ergonomisesti muotoillulla silitysraudalla on 
miellyttävä silittää, sillä se vähentää ranteeseen 
kohdistuvaa rasitusta. Ylöspäin kaartuvan kahvan 
ansiosta ranteen asento on luonteva, mikä vähentää 
rasitusta silityksen aikana. Silitysraudan muotoilu 
myös estää silitysraudan pystyyn asettamisesta 
aiheutuvan toistuvan liikkeen. Silitysrauta painaa vain 
1,2 kiloa.

Jatkuva höyry jopa 70 g/min
Kaikkien ryppyjen poisto on helppoa, sillä jatkuva 
höyryntuotto on jopa 70 g/min.

Helppo ottaa käyttöön ja asettaa 
säilytykseen

Helppo ottaa käyttöön ja asettaa säilytykseen

Pohja ruostumatonta terästä

Pehmeästi liukuva, kestävä ja ruostumaton pohja

Steam Tip -höyrykärki

Ainutlaatuisen Steam Tip -höyrykärjen kapeaksi 
muotoillun kärkiosan ja viistoksi muotoiltujen 
pidennettyjen höyryaukkojen ansiosta silittäminen 
onnistuu helposti ja tehokkaasti myös kaikkein 
ahtaimmista ja vaikeimmista kohdista.
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Tekniset tiedot
Mukavaa silitystä
• Voit käyttää vesijohtovettä
• Erittäin pitkä letku: 1,7 m
• Erittäin pitkä johto lisää ulottuvuutta: 1,9 m
• Ergonomisesti muotoiltu silitysrauta: 

Ergonomisesti muotoillulla silitysraudalla on 
miellyttävää silittää

Turvallista silitystä
• Ylikuumenemissuoja: Estää kuumavesisäiliön 

ylikuumenemisen
• Neljä kumitassua: Varmistaa, ettei jalusta liiku

Paino ja mitat
• Paino (pakattuna): 5,25 kg
• Lava: 40 kpl
• Mitat: 319 x 199 x 166 mm

Pehmeästi liukuva
• Pinnoitettu pohja takaa erinomaisen liu'un

Helppo ottaa käyttöön ja säilyttää
• Johdon ja letkun säilytys: Integroitu johdon ja 

letkun säilytystila
• Kompakti muotoilu: Kompaktin muotoilun 

ansiosta helppo säilyttää ja käsitellä

Tekniset tiedot
• Jännite: 230 V
• Taajuus: 50–60 Hz
• Vesisäiliön teho: 1370 W
• Silitysraudan teho: 800 W
• Käynnistysaika: 6 minuutti(a)
• Vesisäiliön kapasiteetti: 800 ml

Täydellistä hallintaa
• Silityslämpötilan valmiusvalo

Pitkä käyttöikä
• Inox-vesisäiliö, jossa ulkoinen lämmityselementti: 

Ruostumaton höyrykammio
• Calc-Clean-toiminto: Pese säiliö joka 10. kerran 

jälkeen.

Poistaa rypyt helposti
• Jatkuva pystyhöyrytys: Riippuville tekstiileille
• Optimaalisesti asetellut höyryaukot: Höyry leviää 

erinomaisesti

Ulottuu hankaliinkin kohtiin
• Nappiura: Nopeuttaa silittämistä nappien ja 

saumojen kohdalla
• Steam Tip -höyrykärki: Voit silittää vaikeatkin 

kohdat.

Nopeaa ja tehokasta silitystä
• Jatkuva höyryntuottokyky: jopa 90 g/min
• Höyrypaine: Jopa 4 baria
•
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