
Höyrysilityskeskus

PerfectCare
Compact

 
Pumpun paine jopa 6 baaria

Höyrysuihkaus jopa 350 g

Vesisäiliön tilavuus 1,5 l

Lukitsin

 
GC7833/80

Silitä nopeammin kaksinkertaisen höyrymäärän

ansiosta*

Philipsin pienikokoisin höyrysilityskeskus

Suuttimen jatkuva höyryntuottokyky mahdollistaa vaatteidesi silittämisen

nopeasti lämpötilaa säätämättä OptimalTEMP-tekniikan ansiosta. Kevyttä ja

kompaktia laitetta on helppo käyttää ja säilyttää.

Kompakti tekniikka

Suuri vesisäilö kestää käytössä pitempään

Virta katkeaa automaattisesti, jos höyrysilitysrautaa ei ole vähään aikaan liikutettu

Kevyttä ja kompaktia laitetta on helppo käyttää ja säilyttää

Turvalukitus takaa turvallisen ja helpon kuljettamisen

Jatkuva höyryntuotto nopeuttaa silittämistä

Säästä energiaa ECO-tilassa

Mukana kalkinpoistosäiliö – ei vaihtopatruunoita, ei lisäkuluja

Tehokas höyryntuotanto poistaa rypyt nopeasti

SteamGlide Plus -pohja takaa vaivattoman liukumisen kaikilla kankailla

Lämpötilaa ei tarvitse säätää, ei vahingoita kangasta

Riippumattomien asiantuntijoiden testaama ja hyväksymä

Turvallinen kaikille vaatteille. Ei vahingoita kangasta

OptimalTEMP-tekniikka, ei lämpöasetuksia
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Kohokohdat

Erittäin tehokas höyryntuotto

Tehokkaan höyryntuotannon ansiosta silotat

rypyt helposti. Lisähöyry tehoaa myös kaikkein

sitkeimpiin ryppyihin. Tämä lisähöyry sopii

täydellisesti myös pystyasennossa

silittämiseen vaatteiden ja verhojen

raikastamiseksi.

Lämpötilaa ei tarvitse muuttaa

Nyt voit siirtyä suoraan silkin silittämisestä

farkkuihin säätämättä välissä lämpötilaa.

OptimalTEMP-tekniikka varmistaa, ettei

lämpötilaa tarvitse säätää kesken silityksen.

Sinun ei tarvitse tuhlata aikaa vaatteiden

esilajitteluun tai lämpötilan muuttumisen

odotteluun. Voit silittää mitä tahansa kangasta

koska tahansa.

Ei vahingoita kangasta

OptimalTEMP-teknologian ansiosta

silitysrauta ei vahingoita minkään tyyppistä

silitettävää kangasta. Voit jopa sen pohjalevy

alaspäin vaatteiden tai laudan pääll. Ei

palamisen tai kiillon riskiä.

1,5 litran vesisäiliö

Voit silittää yhtäjaksoisesti 1.5 tuntia 1.5

litraisen vesisäiliön ansiosta. Säiliöstä näkee

helposti paljon siellä on vettä jäljellä, ja voit

täyttää sen helposti hanan alla suuren

vedentäyttöaukon kautta.

Älykäs kalkinpoisto

Älykäs Smart Calc Clean -järjestelmä

ilmoittaa, kun on kalkinpoiston aika. Laitteen

oma kalkinpoistosäiliö helpottaa kalkinpoistoa.

Vaihtopatruunoita ei tarvita, joten kalkinpoisto

ei aiheuta lisäkuluja.

Asiantuntijoiden hyväksymä

Woolmark-hyväksyntä tarkoittaa, että tuotetta

voi käyttää turvallisesti kaikilla villakankailla.

OptimalTEMP-tekniikan silitysraudat ovat

ensimmäisiä ja ainoita silitysrautoja, jotka ovat

saaneet tämän hyväksynnän.

SteamGlide Plus -pohja

Ainutlaatuisen titaanikerroksen ja

kuusikerroksisen pinnoitteen ansiosta

SteamGlide Plus ‑pohja liukuu vaivattomasti

kaikenlaisilla kankailla. Naarmuuntumaton ja

tarttumaton pohja on myös helppo pitää

puhtaana.

Energiaa säästävä

Säästä energiaa erinomaisella silitystuloksella.

ECO-tila vähentää silitysraudan

energiankulutusta sellaisilla tekstiileillä, jotka

eivät tarvitse niin paljon höyryä.

Pienikokoinen ja helppokäyttöinen

Tämä kevyt ja kompakti silitysrauta on helppo

säilyttää ja se mahtuu kätevästi

silityslaudallesi. Ainutlaatuisen ProVelocity-

tekniikan ansiosta höyrysilityslaitteet ovat nyt

entistä pienempiä ja kätevämpiä.

Turvalukitus

Voit lukita silitysraudan turvallisesti alustaan,

jotta et vahingossa osu kuumaan pohjalevyyn

siirtäessäsi sitä.
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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: Enintään

120 g/min

Virta: 2400 W

Paine: Pumpun paine jopa 6 baaria

Käyttövalmis: 2 min

Lisähöyry: Enintään 350 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

Vesisäiliön tilavuus: 1 500 ml

Liikkumavapautta kiertonivelellä: Johto

kääntyy 180 astetta

Letkun pituus: 1,6 m

Integroitu virtapistoke

Virtajohdon pituus: 1,8 m

Tarkkuushöyrykärki

Käyttövalmis: Merkkivalo, Äänimerkki

Täyttö milloin tahansa käytön aikana

Automaattinen virrankatkaisu

Naarmuuntumaton pohja: 4 tähteä

Käyttää vesijohtovettä

Kalkinpoisto

Kalkinpoisto ja puhdistus: Smart Calc Clean -

kalkinpoisto

Muistutus kalkinpoistosta: Valo, Ääni, 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): 23 x 27,5 x

39,3 cm

Tuotteen mitat (L x K x S): 19,3 x 22,3 x

37,3 cm

Kokonaispaino pakkauksen kanssa: 3,85 kg

Silitysraudan paino: 1,2 kg

Silitysraudan ja alustan paino: 2,95 kg

Takuu

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Ympäristöystävällisyys

Energiansäästötila

Energiansäästö*: 30 %

Kierrätysmuovia: 30 %

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

* Säästää jopa 30 % energiaa ECO-tilassa verrattuna

Turbo-tilaan standardin IEC 60311 mukaan

* Verrattuna Philipsin Azur Performer -

höyrysilitysrautaan

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä

ilmoitusta. Tavaramerkit ovat

Koninklijke Philips N.V:n tai

omistajiensa omaisuutta.

Julkaisupäivä 2020‑01‑16

Versio: 8.1.1

EAN: 08 71010 38099 06

www.philips.com

http://www.philips.com/

