
 

 

Philips 8500 series
Paineistettu höyrylaite

1,6 l

GC8520
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
• Höyryn lisäsuihke jopa 200 g/min poistaa vaikeat rypyt
• Jopa 5 barin höyrypaineella silität nopeasti
• Jatkuva höyryntuotto jopa 120 g/min

Mukavaa silitystä
• Ergonominen ja kevyt 1,2-kiloinen silitysrauta
• SteamGlide-pohja on korkealuokkainen Philips-pohja

Helppokäyttöinen
• Irrotettava 1,6 litran vesisäiliö

Säästä virtaa
• Säästä 20 % energiaa ja 40 % vettä

Helppo kalkinpoisto
• Kestävät AntiCalc-tabletit ehkäisevät kalkin muodostumista
• Helppo huuhdella ilman lisävarusteita



 Jatkuva höyry jopa 120 g/min

Höyryntuotto on jatkuvaa ja teholtaan jopa 
120 g/min, sillä vesisäiliöön pumppautuu 
kerralla vain pieni määrä vettä. Nopea ja 
tehokas ryppyjen poisto.

Helppo huuhdella
Silitysjärjestelmän sisäosien huuhteleminen 
lisää laitteen käyttöikää. Huuhtelua helpottaa 
erityinen huuhtelunuppi, eikä huuhteluun 
tarvita lisätarvikkeita.

Ergonominen silitysrauta

Ergonomisesti muotoillulla silitysraudalla on 
miellyttävä silittää, sillä se vähentää ranteeseen 
kohdistuvaa rasitusta. Ylöspäin kaartuvan 
kahvan ansiosta ranteen asento on luonteva, 
mikä vähentää rasitusta silityksen aikana. 
Silitysraudan muotoilu myös estää silitysraudan 
pystyyn asettamisesta aiheutuvan toistuvan 
liikkeen. Silitysrauta painaa vain 1,2 kiloa.

Höyrysuihkaus jopa 200 g/min

Höyryn lisäsuihke auttaa selvittämään 
itsepintaisimmatkin laskokset

Jopa 5 baria

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

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.

SteamGlide-pohja

SteamGlide-pohja on Philipsin paras pohja. Se 
ei naarmuunnu helposti, liukuu hyvin ja on 
helposti puhdistettava.

AntiCalc-tabletit

Kestävät AntiCalc-tabletit ehkäisevät kalkin 
muodostumista ja suojaavat siten 
silitysjärjestelmääsi

Eco-asetus
Säästä 20 % energiaa ja 40 % vettä valitsemalla 
Eco-asetus. Eco-asetus on energiaa säästävin 
tapa saada täydellinen silitystulos.
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Nopea ja tehokas ryppyjen poisto
• Pohja: SteamGlide
• Jatkuva höyryntuotto
• Jatkuva höyryntuotto: 120 g/min
• Lisähöyrysuihkaus: 200 g
• Pystyhöyrytys
• Höyrypaine: Enintään 5 baaria
• Säädettävät höyryasetukset
• Steam Tip -höyrykärki
• Virta: 2200 W

Helppokäyttöinen
• Vesisäiliön tilavuus: 1600 ml
• Veden täyttö ja tyhjennys: Irrotettava vesisäiliö
• Täyttö koska vain
• Kuumenemisaika: 2 min
• Säilytysratkaisu: Lukitsin
• Letkun säilytys: Letkun pidike
• Virtajohdon pituus: 1,8 m

• Liikkumavapautta kiertonivelellä: Johto kääntyy 180 
astetta

• Letkun pituus: 1,9 m

Ympäristö
• Automaattista energiansäästöä: Säästää 20% 

energiaa

Kalkinpoistotoiminto
• Voit käyttää vesijohtovettä
• Kalkinpoistoratkaisu: Kalkinpoistotabletit + 

huuhtelu
• Muistutus kalkinpoistosta

Tekniset tiedot
• Jännite: 220–240 V
• Silitysraudan paino: 1,2 kg
• Silitysraudan ja alustan paino: 5,2 kg
•
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