
 

 

Philips 8400 series
Paineistettu höyrylaite

1,6 l

GC8420
Loistavia tuloksia pienellä vaivalla

Aina.
Tämä tehokas mutta yllättävän kätevä silityskeskus tuottaa jatkuvasti höyryä korkealla 
paineella. Suuri, irrotettava vesisäiliö on helppo täyttää milloin ja missä tahansa, mikä 
helpottaa ja nopeuttaa silittämistä.

Nopeaa ja tehokasta silitystä
• Jopa 5 barin höyrypaineella silität nopeasti
• Jatkuva höyryntuotto jopa 110 g/min - poistaa rypyt nopeasti
• SteamGlide-pohja on korkealuokkainen Philips-pohja
• Lisähöyry jopa 160 g/min - itsepintaisille rypyille

Mukavaa silitystä
• Irrotettava vesisäiliö
• Irrotettava 1,6 litran vesisäiliö
• Lämmönkestävä alusta: turvallinen silitysraudan laskualusta

Helppo ottaa käyttöön ja säilyttää
• Käyttövalmis 2 minuutissa
• Voit lukita järjestelmän ja kantaa sitä kätevästi yhdellä kädellä
• Integroitu johdon ja letkun säilytystila



 Jopa 5 barin höyrypaine

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

Lisähöyry jopa 160 g/min
Lisähöyryllä suihkutat höyryä jopa 160 g/min 
itsepintaisimpienkin ryppyjen silittämiseksi.

Irrotettava 1,6 litran vesisäiliö

Ison vesisäiliön ansiosta voit silittää höyryllä 
täyttämättä säiliötä välillä. Säiliöön mahtuu runsaasti 
vettä, joten voit silittää keskeytyksettä jopa 3 tuntia. 
Irrotettavan vesisäiliön voit täyttää milloin tahansa. 
Tehokas höyryntuotto ei keskeydy.

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.

Kantolukko

Höyrysilitysjärjestelmän kantaminen ei ole koskaan 
ollut näin helppoa. Kun lukitset silitysraudan 
runkoon takana olevalla salvalla, voit kantaa koko 
järjestelmää yhdellä kädellä. Tällä tavoin voit kantaa 
järjestelmää turvallisesti aina tarvittaessa.
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Tekniset tiedot
Lisätarvikkeet
• Sisältyy pakkaukseen: Silitysraudan lämmönkestävä 

alusta

Mukavaa silitystä
• Kalkinpoiston ohjaus: Helppo huuhdella
• Johdon pituus: 1,8
• Ergonomisesti muotoiltu silitysrauta: 

Ergonomisesti muotoillulla silitysraudalla on 
miellyttävä silittää

• Letkun pituus: 1,9, 1,9
• Turvallinen käyttää: Ylikuumenemissuoja
• Laitteessa voi käyttää vesijohtovettä

Ryppyjen poisto
• Jatkuva höyryntuottokyky: jopa 110 g/min
• Painehöyry: Jopa 5 baaria
• Pohja: Optimaalisesti asetellut höyryaukot
• Lisähöyry: Jopa 160 g/min
• Pystyhöyrytys: Jatkuva pystyhöyrytys

Helppokäyttöinen
• Ohjaus: Höyryn valmiusvalo, Silityslämpötilan 

valmiusvalo, Säädettävät höyryasetukset, Säiliö 
tyhjä -merkkivalo

• Helppo asentaa ja säilyttää: Kantolukko, Vaivaton 
johdon ja letkun säilytys

• vaikeatkin kohdat: Nappiura, Steam Tip -
höyrykärki

• Vesisäiliö: Irrotettava

Pehmeästi liukuva
• Pohja: SteamGlide-pohja

Tekniset tiedot
• Vesisäiliön teho: 1 200
• Taajuus: 50–60
• Silitysraudan teho: 800
• Käynnistysaika: 2
• Jännite: 220–240
•
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