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220 g:n höyrysuihkaus

2,2 litran kiinteä vesisäiliö

Lukitsin
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Huoletonta silittämistä, ei asetuksia
OptimalTemp-tekniikka ja 2,2 litran näkyvä vesisäiliö

Voit silittää kaikki silityksen kestävät vaatteet silkistä pellavaan ja puuvillasta kašmirvillaan vaihtamatta välillä

asetuksia. Philips PerfectCare -silitysrauta silittää tehokkaasti, eikä se polta vaatteita tai aiheuta kiiltoa.

Silittäminen on nyt todella helppoa.

Yhdellä asetuksella kaikki vaatteet sileäksi

OptimalTemp: höyryn ja lämpötilan täydellinen yhdistelmä

100 % helppokäyttöinen, ei säätötarvetta

100 % turvallinen kaikille vaatteille

100 % nopea kaikille tekstiileille, nopeus vailla vertaa

Riippumattomien tekstiiliasiantuntijoiden testaama ja hyväksymä

Nopeaa ja tehokasta silitystä

Jopa 5 baarin paine

Mukavaa silitystä

Iso 2,2 litran näkyvä vesisäiliö

Kuuman pohjan voi jättää turvallisesti silityslautaa vasten

Tehokas ja helppokäyttöinen kalkinpoistotoiminto pidentää laitteen käyttöikää

Uusi SteamGlide-pohja on korkealuokkainen Philips-pohja

Lukitse silitysrauta tukevasti ja kanna laitetta helposti
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Kohokohdat

OptimalTemp

Yksi täydellinen asetus kaikille vaatteille. Aina

täydellinen yhdistelmä höyryä ja lämpöä, sillä

1) edistynyt Smart Control -prosessori säätää

höyryn määrän ja lämpötilan sopiviksi ja 2)

erittäin tehokas syklonikammio tuottaa

jatkuvasti höyryä kaikille kankaille.

100 % helppokäyttöinen

100 % helppokäyttöinen, ei säätötarvetta. Voit

silittää kaikki silitettävät vaatteet yksi toisensa

jälkeen lämpötilaa säätämättä ja ilman

odottelua.

100 % turvallinen

100 % turvallinen aroille tekstiileille, kuten

silkille, kašmirvillalle, villalle ja polyesterille.

Riippumattomat testauslaitokset ovat

käyttäneet PerfectCare-silitysrautaa kaikkein

arimmille silitettäville vaatteille ja vahvistaneet

erinomaiset silitystulokset.

100 % nopea

100 % nopea vaikeasti siliäville tekstiileille.

Muut höyrylaitteet eivät ole yhtä nopeita.

Testattu ja hyväksytty:

Riippumattomat tekstiiliasiantuntijat, kuten

DWI, IWTO ja Woolmark, ovat testanneet ja

hyväksyneet tämän silitysraudan silityslaadun.

Woolmark Apparel Care -ohjelma tarjoaa

kuluttajille tietoa laadukkaista villatuotteille

sopivista hoitotuotteista, joilla on The

Woolmark Companyn hyväksyntä. Philips on

OptimalTEMP-tekniikkansa siivittämänä

saanut ensimmäisenä valmistajana Woolmark

Gold -sertifioinnin. Voit luottaa siihen, että

Woolmark-merkityt hoitotuotteet sopivat

taatusti kaikille villatuotteille.

Jopa 5 baarin paine

Mitä enemmän höyryä, sitä nopeammin silität.

Tasainen tehokas höyry tunkeutuu syvälle

kankaaseen, nopeuttaa silittämistä ja takaa

erinomaisen silitystuloksen. Voit säätää

höyrytehoa tarpeittesi mukaan.

2,2 litran näkyvä vesisäiliö

PerfectCare Aquassa on ainutlaatuinen

ominaisuus: iso vesisäiliö, jonka ansiosta voit

silittää tuntikausia täyttämättä vesisäiliötä.

Silittäminen on helppoa ja nopeaa. Näkyvän

vesisäiliön erinomainen muotoilu takaa, että

näet vesimäärän joka suunnasta.

Turvallinen alusta

Philipsin innovatiivinen OptimalTEMP-

tekniikka varmistaa, ettei mikään silitettävä

kangas vahingoitu. Silitysrautaa ei tarvitse

silittämisen aikana asettaa takaisin

laskualustalle, vaan kuuman pohjan voi jättää

suoraan kankaan tai silityslaudan päälle.

Silitysrauta ei polta tai vahingoita silitettäviä

kankaita tai silityslautaa, joten voit silittää

entistä miellyttävämmin ja vähemmillä

liikkeillä.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Nopea ja tehokas ryppyjen poisto

Pohja: SteamGlide

OptimalTEMP-tekniikka

Höyryntuotto

Höyrysuihkaus: 220 g

Höyrysilitys pystyasennossa

Paine: Enintään 5

Steam Tip -höyrykärki

Virta: 2400 W

Helppokäyttöinen

Vesisäiliön tilavuus: 2200 ml

Veden täyttö ja tyhjennys: Erikoissuuri

täyttöaukko

Täyttö koska vain

Automaattinen virrankatkaisu

Säilytysratkaisu: Lukitsin

Letkun säilytys: Letkun säilytyspaikka

Virtajohdon pituus: 1,8 m

Letkun pituus: 1,6 m

Turvallinen kaikille kankaille: Jopa herkille

kankaille, kuten silkille

Alhaisen vesimäärän hälytys

Lämpenemisaika: 2 min

Liikkumavapautta kiertonivelellä: Johto

kääntyy 180 astetta

Kalkinpoistotoiminto

Voit käyttää vesijohtovettä

Kalkinpoistoratkaisu: Easy De-Calc

Muistutus kalkinpoistosta

Tekniset tiedot

Tuotteen mitat: 36,2 x 27 x 26,3 cm

Silitysraudan paino: 1 kg

Silitysraudan ja alustan paino: 4,5 kg
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