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Pumpun paine jopa 4,3 baaria

Lisähöyry 160 g

Lukitsin

1,2 litran kiinteä vesisäiliö
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Silitä nopeammin kaksinkertaisen

höyrymäärän ansiosta**
Philips SpeedCare -höyrylaite tuottaa enemmän höyryä kuin höyrysilitysrauta, joten se nopeuttaa silittämistä.

Philips SpeedCare -silityskeskuksen avulla sinulle jää enemmän aikaa olla perheesi parissa.

Nopeaa ja tehokasta silitystä

Pumpun paine jopa 4,3 baaria

Täytä hanavedellä milloin tahansa silityksen aikana.

Lisähöyry jopa 160 g/min

Käyttövalmis 2 minuutissa, ei täyttörajoitusta

Optimaalinen hallinta ja näkyvyys kolmoistarkkuuskärjen ansiosta

Keraaminen pohjalevy parantaa silitysraudan liukuvuutta

Smart Calc Clean -puhdistusjärjestelmä ja puhdistuksen muistutuksen merkkivalo- ja -ääni

1,2 litran vesisäiliö, täytettävissä silittämisen aikana

Pieni koko ja keveys helpottavat säilytystä
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Kohokohdat

Höyry valmiina 2 minuutissa

Höyry on valmiina käytettäväksi 2 minuutissa,

ja laitteeseen voi lisätä vettä milloin tahansa

silityksen aikana.

1,2 litran vesisäiliö

SpeedCare-höyrysilitysjärjestelmän 1,2 litran

vesisäiliön ansiosta voit silittää yli 1 tunnin

ajan. Se vähentää veden lisäystiheyttä, kun

pyykkiä on paljon. Lisäksi voit täyttää

vesisäiliön silityksen aikana jäähdyttämättä

laitetta 2 tuntia.

Kolmoistarkkuuskärki

Tämän Philips-silitysraudan kärki on tarkka

kolmella tavalla: se on terävä, siinä on

nappiura ja se on muotoiltu sulavasti.

Kolmoistarkkuuskärjen ansiosta pääset käsiksi

hankalimpiinkin kohtiin, kuten nappien

ympärille ja laskosten väliin.

Pienikokoinen ja kevyt

Mullistavan ProVelocity-tekniikan ansiosta

höyrysilitysrautamme on nyt pienempi kuin

koskaan aikaisemmin. Pienikokoista

höyrysilitysrautaa on helppo käyttää, sillä se

mahtuu hyvin silityslaudalle. Lisäksi se vie

vähemmän tilaa kaapissa.

Smart Calc Clean -puhdistusjärjestelmä

Smart Calc Clean -puhdistusjärjestelmän

kalkinpoisto- ja puhdistustoiminnot suojaavat

höyrysilityskeskusta. Puhdistuksen merkkivalo

ja -ääni muistuttavat höyrysilityskeskuksen

puhdistuksesta jokaisen noin 10 tunnin

silityksen jälkeen. Puhdistus on helppoa ja

miellyttävää, sillä silitysraudan voi sen ajaksi

asettaa Calc Clean -säiliötä vasten.

Puhdistuksessa likainen vesi valuu säiliöön, ja

höyrysilityskeskus on käyttövalmis heti

puhdistuksen jälkeen.

Täytä vesisäiliö milloin tahansa hanavedellä.

Höyrysilitysraudan voi täyttää hanavedellä.

Vettä voi lisätä tyhjentyneeseen säiliöön

silityksen aikana helposti, eikä laitteen virtaa

tarvitse katkaista täytön ajaksi.

Keraaminen pohja

Keraaminen pohjalevy ei naarmuunnu, liukuu

hyvin ja on helppo puhdistaa.

Pumpun paine jopa 4,3 baaria

Mitä enemmän höyryä, sitä nopeammin silität.

Tasainen tehokas höyry tunkeutuu syvälle

kankaaseen, nopeuttaa silittämistä ja takaa

erinomaisen silitystuloksen. Voit säätää

höyrytehoa tarpeittesi mukaan.

Lisähöyry jopa 160 g/min

Lisähöyryä voi käyttää silitykseen

pystyasennossa sekä hankalille rypyille.
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Tekniset tiedot

Kalkinpoistotoiminto

Muistutus kalkinpoistosta

Kalkinpoistoratkaisu: Smart Calc Clean -

kalkinpoisto

Suositellaan suodatettua vettä

Voit käyttää vesijohtovettä

Helppokäyttöinen

Liikkumavapautta kiertonivelellä: Johto

kääntyy 180 astetta

Lämpenemisaika: 2 min

Letkun pituus: 1,6 m

Letkun säilytys: Letkun säilytyspaikka

Virtajohdon pituus: 1,8 m

Täyttö koska vain

Säilytysratkaisu: Lukitsin

Vesisäiliön tilavuus: 1 200 ml

Veden täyttö ja tyhjennys: Erikoissuuri

täyttöaukko

Nopea ja tehokas ryppyjen poisto

Jatkuva höyryntuotto: 100 g/min

Virta: 2400 W

Pohja: Keraaminen

Lisähöyry: 160 g

Höyrysilitys pystyasennossa

Paine: Pumpun paine jopa 4,3 baaria

Paino ja mitat

Pakkauksen mitat (L x K x S): 26,4 x 30,3 x

40,4 cm

Tuotteen mitat (L x K x S): 19,8 x 21,7 x

34,6 cm

Silitysraudan paino: 1,1 kg

Silitysraudan ja alustan paino: 2,6 kg

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

* Verrattuna Philipsin EasySpeed-höyrysilitysrautaan
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