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Paineistettu 
höyrysilityskeskus

GC8210
Loistavia tuloksia pienellä vaivalla

Jatkuva, tehokas höyryntuotto 1,4 l vesisäiliön ansiosta
Tämä tehokas mutta yllättävän pienikokoinen silityskeskus tuottaa jatkuvasti höyryä 
korkealla paineella, mikä helpottaa ja nopeuttaa silittämistä. Irrotettavan 1,4 litran 
vesisäiliön ansiosta voit silittää useita tunteja keskeytyksettä.

Nopeaa ja tehokasta silitystä
• Jopa 4 barin höyrypaineella silität nopeasti
• Käyttövalmis 2 minuutissa
• Jatkuva, jopa 100 g/min höyryntuotto poistaa laskokset nopeasti

Voit silittää jopa 3 tuntia lisäämättä vettä
• Erittäin suuri irrotettava 1,4 litran vesisäiliö

Ulottuu hankaliinkin kohtiin
• Steam Tip -höyrykärjen avulla silität vaikeatkin kohdat.

Mukavaa silitystä
• Kevyt silitysrauta vaivattomaan silittämiseen

Pehmeästi liukuva
• Pehmeästi liukuva, kestävä ja ruostumaton pohja
 



 1,4 litran vesisäiliö

Vaivaton silittäminen vaatii runsaasti höyryä. Korkea 
höyryntuottokyky tarkoittaa, että vettä on lisättävä 
usein. Iso 1,4 litran vesisäiliö vähentää veden 
lisäämisen tarvetta kesken silittämisen.
GC8210/03

Kohokohdat
• Laitteessa voi käyttää vesijohtovettä: • Lava: 48 kpl
•

Helppo ottaa käyttöön ja säilyttää
• Johdon ja letkun säilytys: Johdon ja letkun voi säilöä 

siististi.

Täydellistä hallintaa
• Silityslämpötilan valmiusvalo

Pehmeästi liukuva
• Pohja ruostumatonta terästä: Pehmeästi liukuva, 

kestävä ja ruostumaton pohja

Pitkä käyttöaika
• Calc-Clean-toiminto: Pese säiliö joka 10. kerran 

jälkeen.
• Inox-vesisäiliö, jossa ulkoinen lämmityselementti: 

Ruostumaton höyrykammio

Poistaa rypyt helposti
• Jatkuva pystyhöyrytys: Riippuville tekstiileille
• Optimaalisesti asetellut höyryaukot: Höyry leviää 

erinomaisesti

Ulottuu hankaliinkin kohtiin
• Nappiura: Nopeuttaa silittämistä nappien ja 

saumojen kohdalla
• Steam Tip -höyrykärki

Mukavaa silitystä

Höyrysilitysraudassa voi käyttää vesijohtovettä.
• Erikoissuuri vedentäyttöaukko: Nopea ja helppo 

täyttää
• Höyryliipaisimen lukko: Päästää höyryä ilman 

napinpainallusta
• Erikoispitkä johto lisää ulottuvuutta: 2,5 m
• Erikoispitkä letku lisää ulottuvuutta: 1,9 m
• Kristallinkirkas vesisäiliö: Veden määrä näkyy 

selvästi

Turvallista silitystä
• Ylikuumenemissuoja: Estää kuumavesisäiliön 

ylikuumenemisen
• Pysyy tukevasti pystyasennossa: Pitää raudan 

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

Tekniset tiedot
• Jännite: 230 V
• Taajuus: 50–60 Hz
• Vesisäiliön teho: 1 200 W
• Silitysraudan teho: 800 W
• Johdon pituus: 2,5 m
• Letkun pituus: 1,9 m

Paino ja mitat
• Paino (pakattuna): 6,06 kg
• Mitat: 350 x 350 x 250 mm
Tekniset tiedot
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