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Nopeaa ja tehokasta silitystä
Käyttöön 2 minuutissa, täyttö milloin tahansa

Philips InstantCare -höyrysilitysrauta on suunniteltu nopeaan silitykseen ja se on

valmis käyttöön 2 minuutissa. Paineistettu höyry nopeuttaa silitystä tunkeutumalla

syvälle kankaaseen ja poistamalla rypyt.

Nopeaa ja tehokasta silitystä

Jatkuva höyryntuotto jopa 120 g/min

Jopa 5 baarin paine

Höyrysuihkaus jopa 220 g

Mukavaa silitystä

SteamGlide-pohja on korkealuokkainen Philips-pohja

Kevyt silitysrauta vaivattomaan silittämiseen

Kolme tapaa katkaista virta automaattisesti

Helppokäyttöinen

Aloita nopeasti: käytössä alle 2 minuutissa

Täytä vesisäiliö milloin tahansa, vaikka silittämisen aikana

Kestävät AntiCalc-tabletit ehkäisevät kalkin muodostumista

Säästä 30 % energiaa ja 40 % vettä



Paineistettu höyrylaite GC7540/02

Kohokohdat

Jopa 5 baarin paine

Mitä enemmän höyryä, sitä nopeammin silität.

Tasainen tehokas höyry tunkeutuu syvälle

kankaaseen, nopeuttaa silittämistä ja takaa

erinomaisen silitystuloksen. Voit säätää

höyrytehoa tarpeittesi mukaan.

Jatkuva höyryntuottokyky

Mitä enemmän höyryä, sitä nopeammin silität.

Philipsin höyrysilityskeskuksen ainutlaatuinen

tekniikka tuottaa tehokasta höyryä, joka

nopeuttaa ja helpottaa silittämistä sekä takaa

erinomaisen silitystuloksen.

SteamGlide-pohja

SteamGlide-pohja on Philipsin paras pohja

höyrysilitysraudoille. Se ei naarmuunnu

helposti, liukuu hyvin ja on helposti

puhdistettava.

AntiCalc-tabletit

Kestävät AntiCalc-tabletit ehkäisevät kalkin

muodostumista ja suojaavat siten

silitysjärjestelmääsi

Pikakäynnistys: < 2 minuuttia

Silitysjärjestelmä on silitysvalmis alle 2

minuutissa.

Täytä vesisäiliö milloin tahansa

Erilliseen vesisäilöön voit lisätä vettä milloin

tahansa, jopa silittämisen aikana.

Höyrysuihkaus jopa 220 g

Lisähöyryä voi käyttää silitykseen

pystyasennossa sekä hankalille rypyille.

Ekoasetus

Säästä 30 % energiaa ja 40 % vettä

valitsemalla Eco-asetus. Eco-asetus on

energiaa säästävin tapa saada täydellinen

silitystulos.
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Tekniset tiedot

Nopea ja tehokas ryppyjen poisto

Pohja: SteamGlide

Höyryntuotto

Jatkuva höyryntuotto: 120 g/min

Höyrysuihkaus: Jopa 220 g

Höyrysilitys pystyasennossa

Paine: Enintään 5

Säädettävät höyryasetukset

Steam Tip -höyrykärki

Virta: 2400 W

Helppokäyttöinen

Vesisäiliön tilavuus: 1000 ml

Veden täyttö ja tyhjennys: Erikoissuuri

täyttöaukko

Täyttö koska vain

Lämpenemisaika: 2 min

Automaattinen virrankatkaisu

Letkun säilytys: Letkun pidike

Virtajohdon pituus: 1,8 m

Liikkumavapautta kiertonivelellä: Johto

kääntyy 180 astetta

Letkun pituus: 1,7 m

Ympäristö

Ekoasetus: Säästää 30 % energiaa

Kalkinpoistotoiminto

Voit käyttää vesijohtovettä

Kalkinpoistoratkaisu: Kalkinpoistotabletit +

huuhtelu

Tekniset tiedot

Jännite: 220–240 V

Tuotteen mitat: 42,9 x 40 x 20,6 cm

Silitysraudan paino: 1,2 kg

Silitysraudan ja alustan paino: 4,5 kg
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