
Silityskeskus

PerfectCare Viva

 
Pumpun paine jopa 6 baaria

Lisähöyry jopa 340 g

Vesisäiliön tilavuus 2 l

Pienikokoinen

 
GC7055

Silitä nopeammin kaksinkertaisen höyrymäärän ansiosta*

Lämpötilaa ei tarvitse säätää

Philipsin höyrysilityskeskuksella silitys sujuu nopeammin ja helpommin. Kätevän OptimalTemp-tekniikan

ansiosta voit silittää kaikki vaatteesi ilman että joudut vaihtamaan lämpotila asetuksia välissä. 2 litran vesisäiliö

on vielä suurempi edelliseen malliin verrattuna, joten pystyt silittämään entistä pidempään ilman vesisäiliön

täyttöä välissä.

Lämpötilaa ei tarvitse säätää, ei vahingoita kangasta

Silitä kaikkia kankaita farkuista silkkiin ilman muuttamatta lämpötilaa

Kuuman pohjan voi jättää turvallisesti silityslautaa vasten

Jatkuva höyryntuotto nopeuttaa silittämistä

Tehokas höyryntuotanto poistaa rypyt nopeasti

Kiinteä kalkinpoistotoiminto pidentää käyttöikää

Philipsin naarmunkestävä, erinomaisesti liukuva silitysrauta

Säästä energiaa ECO-tilassa

Kompakti tekniikka

Helppo säilyttää

Suuri vesisäiliö kestää käytössä pitempään

Turvallinen lukitsin

Automaattinen virrankatkaisu parantaa turvallisuutta ja säästää energiaa
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Kohokohdat

Erittäin tehokas höyryntuotto

Tehokas ja jatkuva höyryntuotto suoristaa

pahimmatkin rypyt ja paksutkin tekstiilit

helposti ja nopeasti. Voit tarvittaessa käyttää

lisähöyryä, joka soveltuu erityisesti

pystyasennossa silittämiseen tai itsepäisille

rypyille.

OptimalTemp-tekniikka

OptimalTemp-tekniikan ansiosta sinun ei enää

tarvitse tuhlata aikaa lämpötilan vaihtamiseen,

sen muuttumisen odotteluun tai vaatteiden

esilajitteluun. Sopivan lämpötilan ja jatkuvan

höyryntuoton ansiosta voit silittää kaikenlaisia

tekstiilejä farkuista silkkiin kangasta

vahingoittamatta.

Turvallinen alusta

Innovatiivinen OptimalTemp-tekniikka takaa,

etteivät silitettävät tekstiilit pala. Voit silittää

huoletta ja jättää kuuman pohjan suoraan

silityslaudan päälle. Ranteet rasittuvat

vähemmän, kun silitysrautaa ei tarvitse

jatkuvasti nostaa alustaltaan ja laskea sille

takaisin.

2 litran vesisäiliö

Suuri 2 litran vesisäiliö riittää jopa 2 tunnin

yhtäjaksoiseen silittämiseen ilman lisätäyttöjä.

Säiliö on läpinäkyvä, joten näet helposti,

kuinka pitkään höyryä vielä riittää.

Höyrysilityskeskuksessa on suuri täyttöaukko,

joten veden lisääminen onnistuu helposti

vesihanasta tai silityksen aikana kannusta tai

pullosta.

Kätevä kalkinpoisto

Säännöllinen kalkinpoisto suojaa silitysrautaa

ja pitää höyrysuihkun tehokkaana. Smart Calc-

Clean on kiinteä kalkinpoisto- ja

puhdistustoiminto, joka pidentää

höyrysilityskeskuksen käyttöikää. Laite

muistuttaa puhdistuksesta ja kalkinpoistosta

ääni- ja valomerkein. Puhdistus alkaa, kun

asetat silitysraudan Smart Calc-Clean -

kalkinpoistoastiaan. Likaisen veden ja kalkin

kerääminen kestää noin 2 minuuttia.

Silityskeskuksesta kuuluu yksi merkkiääni, kun

laite on taas käyttövalmis.

Kevyt ja näppärän kokoinen

Höyrysilityskeskus on nyt innovatiivisen

ProVelocity-tekniikan ansiosta

pienikokoisempi kuin koskaan. Näppärän

kokoista laitetta on helppo käyttää

silityslaudalla ja helppo kuljettaa mukana.

Lisäksi se vie aiempaa vähemmän

säilytystilaa.

Automaattinen virrankatkaisu

Automaattinen virrankatkaisutoiminto katkaisee

höyrysilityskeskuksesta virran, kun sitä ei ole

käytetty muutamaan minuuttiin. Toiminto

säästää energiaa ja tuo mielenrauhaa.

Kevyesti liukuva pohjalevy

SteamGlide Plus -pohjassa on keraaminen

pinnoite, joka on sekä kestävä että tarttumaton.

Titaanioksidipäällyste tekee silitysraudasta

erityisen liukuvan.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Tekniikka

Kaikille silitettäville tekstiileille

Ei palovammoja

Lämpötilaa ei tarvitse säätää

OptimalTEMP-tekniikka

ProVelocity-höyrystin

Smart Control -prosessori

Nopea ryppyjen silitys

Jatkuva höyryntuottokyky: jopa 120 g/min

Virta: 2400 W

Paine: Pumpun paine enintään 6 baaria

Käyttövalmis: 2 min

Lisähöyry: enintään 340 g

Täsmähöyrytoiminto

Säädettävät höyrytasot

Pystyhöyrytys

Jännite: 220–240 V

Helppokäyttöinen

Turvallinen kaikille silitettäville tekstiileille:

Jopa herkille kankaille, kuten silkille

Liukuva pohja: 5 tähteä

Pohjan nimi: SteamGlide Plus

Liikkumavapautta kiertonivelellä: Johto liikkuu

360 astetta

Letkun pituus: 1,6 m

Virtajohdon pituus: 1,8 m

Käyttövalmis: Merkkivalo, Äänimerkki

Täyttö milloin tahansa käytön aikana

Automaattinen virrankatkaisu

Naarmuuntumaton pohja: 4 tähteä

Käyttää vesijohtovettä

Lämpenemisaika: 2 min

Erikoissuuri täyttöaukko

Kalkinpoisto

Kalkinpoisto ja puhdistus: Smart Calc Clean -

kalkinpoisto

Muistutus kalkinpoistosta: Valo, Ääni, Kyllä, ei

vaihtopatruunoita, ei lisäkuluja

Mukana tulevat lisätarvikkeet

Kalkinpoistosäiliö

Tallennustila

Lukitsin: Helpottaa kuljettamista ja lisää

turvallisuutta

Johdon säilytys: Tarrakiinnitys

Letkun säilytys: Letkun säilytyspaikka

Koko ja paino

Pakkauksen mitat (L x K x S): 42,7 x 23,8 x

33,5 cm

Tuotteen mitat (L x K x S): 32,2 x 19,4 x

23,6 cm

Silitysraudan paino: 1,2 kg

Silitysraudan ja alustan paino: 4,1 kg

* Verrattuna Philipsin EasySpeed-höyrysilitysrautaan
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