
 

 

Philips 7400 series
Paineistettu höyrylaite

Ergonominen
ECO

GC7440
Nopeaa ja tehokasta silitystä

Käyttö 2 minuutissa, täyttö milloin tahansa
Nopeaan silittämiseen kehitetty 7400 on käyttövalmis 2 minuutissa. Paineistettu höyry 
nopeuttaa silittämistä tunkeutumalla syvemmälle kankaaseen. Suuri täyttökanava 
mahdollistaa veden lisäämisen säiliöön nopeasti ja helposti.

Nopeaa ja tehokasta silitystä
• Höyrysuihkaus jopa 150 g/min - auttaa poistamaan itsepintaiset rypyt
• 4,5 barin höyrypaineella silität nopeasti
• Jatkuva höyryntuotto jopa 120 g/min - poistaa rypyt nopeasti

Mukavaa silitystä
• Ergonomisesti muotoillulla silitysraudalla on miellyttävä silittää
• SteamGlide-pohja on korkealuokkainen Philips-pohja
• Lämmönkestävä alusta: turvallinen silitysraudan laskualusta
• Kevyt silitysrauta vaivattomaan silittämiseen

Helppokäyttöinen
• Aloita nopeasti: käytössä alle 2 minuutissa
• Täytä vesisäiliö milloin tahansa, vaikka silittämisen aikana
• Kestävät AntiCalc-tabletit ehkäisevät kalkin muodostumista
• Säästä 20 % energiaa ja 40 % vettä



 Jopa 4,5 barin höyrypaine

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

Höyrysuihkaus jopa 150 g/min
Höyryn lisäsuihke jopa 150 g/min auttaa 
poistamaan sitkeimmätkin rypyt.

Jatkuva höyry jopa 120 g/min
Höyryntuotto on jatkuvaa ja teholtaan jopa 
120 g/min, sillä vesisäiliöön pumppautuu 
kerralla vain pieni määrä vettä. Nopea ja 
tehokas ryppyjen poisto.

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 asettamista aiheutuvan toistuvan 
liikkeen.

Täytä vesisäiliö milloin tahansa

Erilliseen vesisäilöön voit lisätä vettä milloin 
tahansa, jopa silittämisen aikana.

SteamGlide-pohja

SteamGlide-pohja on Philipsin paras pohja. Se 
ei naarmuunnu helposti, liukuu hyvin ja on 
helposti puhdistettava.

Pikakäynnistys: < 2 minuuttia

Silitysjärjestelmä on silitysvalmis alle 2 
minuutissa.

AntiCalc-tabletit

Kestävät AntiCalc-tabletit ehkäisevät kalkin 
muodostumista ja suojaavat siten 
silitysjärjestelmääsi

Eco-asetus

Säästä 20 % energiaa ja 40 % vettä valitsemalla 
Eco-asetus. Eco-asetus on energiaa säästävin 
tapa saada täydellinen silitystulos.

Silitysraudan alusta

Voit asettaa silitysraudan tälle alustalle, mikä 
parantaa silitysmukavuutta. Ranne rasittuu 
vähemmän, sillä sinun ei tarvitse kääntää 
silitysrautaa pystyyn silitystuokioiden välillä. 
Alusta on lämmönkestävä, ja sille voi asettaa 
silitysraudan, jonka pohjan lämpötila voi olla 
250 astetta.

Kevyt
Laite painaa vain 1,2 kg, joten silittäminen on 
vaivatonta.
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Mukavaa silitystä
• Laitteessa voi käyttää vesijohtovettä
• Höyryliipaisimen lukko: Päästää höyryä ilman 

napinpainallusta
• Erittäin pitkä letku: 1,7 m
• Erittäin pitkä johto lisää ulottuvuutta: 2,0 m

Turvallista silitystä
• Ylikuumenemissuoja: Estää kuumavesisäiliön 

ylikuumenemisen
• Pysyy tukevasti pystyasennossa: Pitää raudan 

vakaana seisoma-asennossa
• Neljä kumitassua: Varmistaa, ettei jalusta liiku

Paino ja mitat
• Paino (pakattuna): 6,1 kg
• Lava: 254 (Europallet), 399 (ROW) kpl
• Mitat: 429 x 400 x 206 mm

Helppo ottaa käyttöön ja säilyttää
• Johdon ja letkun säilytyssuojus: Johdon ja letkun 

säilytykseen asettaminen on nopeaa ja helppoa

Tekniset tiedot
• Jännite: 230 V

• Taajuus: 50–60 Hz
• Vesisäiliön teho: 1400 W
• Silitysraudan teho: 800 W

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

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

on lisättävä

Pitkä käyttöaika
• 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
•
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