
 

Silityskeskus

PerfectCare
Compact Plus

 
Pumpun paine jopa 6,5 baaria

Lisähöyry jopa 430 g

Irrotettava 1,5 litran vesisäiliö

Lukitsin

 

GC7920/20

Silitys sujuu 30 minuuttia nopeammin
Verrattuna Philipsin Azur-höyrysilitysrautaan*

Nopeaa ja kätevää, eikä vaatteiden palamista tarvitse pelätä. Silitys sujuu

nopeammin, koska höyryntuotto on kaksinkertainen höyrysilitysrautaan

verrattuna. Ei muutettavia asetuksia, ja rypyt suoristuvat paremmin kuin ennen.

Saat silitettyä kaikki pyykit kerralla.

OptimalTEMP-tekniikka, ei muutettavia asetuksia

Ei vahingoita kangasta

Ei vaihdettavia lämpötila-asetuksia

Nopea ja tehokas

Tehokas höyryntuotanto poistaa rypyt nopeasti

Sileä, naarmuuntumaton SteamGlide-pohja liukuu helposti

Mukana kalkinpoistosäiliö – ei vaihtopatruunoita, ei lisäkuluja

Pienikokoinen ja helppokäyttöinen

Kevyttä ja kompaktia laitetta on helppo käyttää ja säilyttää

Suuri, irrotettava vesisäiliö on helppo täyttää

Turvallinen ja helppo automaattinen virrankatkaisu

Turvalukitus takaa turvallisen ja helpon kuljettamisen
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Kohokohdat

Ei vahingoita kangasta

Et polta vaatteita, vaikka keskityt moneen

asiaan tai jokin muu vie huomiosi.

OptimalTEMP-teknologian ansiosta

höyrysilitysrauta ei vahingoita minkään

tyyppistä silitettävää kangasta. Voit jopa jättää

sen pohjalevy alaspäin vaatteiden tai laudan

päälle ilman palamisen tai kiillon riskiä.

Erittäin tehokas höyryntuotto

Kun haluat eroon hankalista rypyistä, voit

luottaa jatkuvaan höyryntuottokykyyn. Rypyt

suoristuvat tarvittaessa kuin itsestään

lisähöyryn avulla. Sitä voi käyttää myös

ripustettujen verhojen silittämiseen tai

vaateripustimilla olevien vaatteiden

raikastamiseen.

Pienikokoinen ja helppokäyttöinen

Pienikokoista ja kevyttä höyrysilityskeskusta

on helppo käsitellä. Se mahtuu jopa

silityslaudalle, mutta pienikin voi olla tehokas.

Ainutlaatuisen ProVelocity-tekniikan ansiosta

tehokkaat höyrysilityskeskuksemme ovat

kevyempiä ja pienikokoisempia kuin koskaan

ennen.

Irrotettava 1,5 litran vesisäiliö

Voit silittää yhtäjaksoisesti jopa 1,5 tunnin ajan

1,5 litran vesisäiliön ansiosta. Säiliöstä näkee

helposti, paljonko vettä on jäljellä, ja voit

täyttää sen helposti hanan alla suuren

vedentäyttöaukon kautta.

Helppo kalkinpoisto

Höyrysilityskeskus on helppo huoltaa Smart

Calc Clean -kalkinpoistojärjestelmän avulla. Se

muistuttaa, kun on kalkinpoiston aika, ja

laitteen oma säiliö tekee kalkinpoistosta

helppoa ja turvallista. Säästät rahaa, koska

sinun ei tarvitse ostaa vaihtopatruunoita.

Ei vaihdettavia asetuksia

Voit ohittaa yhden silitysvaiheen, koska sinun

ei enää tarvitse lajitella kankaita tai muuttaa

asetuksia ja odottaa lämpötilan vaihtumista.

OptimalTEMP-tekniikalla voit silittää kaikki

tekstiilit denimistä silkkiin säätämättä

lämpötilaa.

SteamGlide-pohja

Erityinen SteamGlide-pohja liukuu tasaisesti

kaikilla kankailla. Se on tarttumaton,

naarmuuntumaton ja helppo puhdistaa.

Turvalukitus

Voit lukita silitysraudan turvallisesti alustaan,

jotta et vahingossa osu kuumaan pohjalevyyn

siirtäessäsi sitä.

Turvallinen ja helppo automaattinen

virrankatkaisu

Automaattinen virrankatkaisutoiminto katkaisee

höyrysilityskeskuksesta virran, kun sitä ei ole

käytetty muutamaan minuuttiin. Toiminto

säästää energiaa ja tuo mielenrauhaa.
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Tekniset tiedot

Tekniikka

Kaikille silitettäville tekstiileille

Ei palovammoja

Lämpötilaa ei tarvitse säätää

OptimalTEMP-tekniikka

ProVelocity-höyrystin

Nopea ryppyjen silitys

Jatkuva höyryntuottokyky: Enintään

120 g/min

Virta: 2400 W

Paine: Pumpun paine enintään 6,5 baaria

Käyttövalmis: 2 min

Lisähöyry: Enint. 430 g

Täsmähöyrytoiminto

Pystyhöyrytys

Jännite: 220–240 V

Helppokäyttöinen

Automaattinen virrankatkaisu

Turvallinen kaikille silitettäville tekstiileille:

Jopa herkille kankaille, kuten silkille

Liukuva pohja: 4 tähteä

Naarmuuntumaton pohja: 4 tähteä

Pohjan nimi: SteamGlide

Vesisäiliön tilavuus: 1 500 ml

Irrotettava vesisäiliö

Letkun pituus: 1,6 m

Integroitu virtapistoke

Virtajohdon pituus: 1,65 m

Käyttövalmis: Merkkivalo, Äänimerkki

Täyttö milloin tahansa käytön aikana

Käyttää vesijohtovettä

Tarkkuushöyrykärki

Kalkinpoisto

Kalkinpoisto ja puhdistus: Smart Calc Clean -

kalkinpoisto

Muistutus kalkinpoistosta: Valo, Ääni

Tallennustila

Lukitsin: Helpottaa kuljettamista ja lisää

turvallisuutta

Johdon säilytys: Tarrakiinnitys

Letkun säilytys: Letkun säilytyspaikka

Mukana tulevat lisätarvikkeet

Kalkinpoistosäiliö

Koko ja paino

Pakkauksen mitat (L x K x S):

23 x 26,5 x 42,6 cm

Tuotteen mitat (L x K x S): 20 x 23,3 x 37,1 cm

Kokonaispaino pakkauksen kanssa: 3,85 kg

Silitysraudan paino: 1,3 kg

Silitysraudan ja alustan paino: 2,8 kg

Takuu

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Ympäristöystävällisyys

Energiansäästö*: 35 %

Tuotepakkaus: 100 %:sti kierrätettävä

Kierrätysmuovia: 15 %

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Muotoilu

Väri: Vedensininen

* Kun silitysaika on 2 tuntia

* Säästää energiaa jopa 35 % standardin IEC 603311

mukaisesti verrattuna GC6734-malliin.
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