
 

Silityskeskus

PerfectCare Aqua
Silence

 
Jopa 6,2 baarin paine

Höyrysuihkaus 330 g

Lukitsin

2,5 litran kiinteä vesisäiliö

 

GC8650/80

Erittäin nopeaa silitystä ilman meteliä
Lämpötilaa ei tarvitse säätää

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.

Huoletonta silittämistä, ei lämpöasetuksia

Silent Steam -tekniikka: tehokas ja hiljainen höyrytys

Silitä kaikenlaisia kankaita farkuista silkkiin samalla lämpöasetuksella

Kuuman pohjan voi jättää turvallisesti silityslautaa vasten

Nopeaa ja tehokasta silitystä

Tehokas ja helppokäyttöinen kalkinpoistotoiminto pidentää laitteen käyttöikää

Täytä hanavedellä milloin tahansa silityksen aikana.

Automaattinen virrankatkaisu parantaa turvallisuutta ja säästää energiaa

Käyttövalmis 2 minuutissa, ei täyttörajoitusta

Jopa 6,2 baarin paine

Iso 2,5 litran näkyvä vesisäiliö

Pehmeästi liukuva pohja

Säästä energiaa ECO-tilassa

Lukitse silitysrauta turvallisesti alustaan.
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Kohokohdat

Silent Steam -tekniikka

Silitysrauta on Silent Steam -tekniikan ansiosta

tehostaan huolimatta erittäin hiljainen, joten

sen käyttö onnistuu hyvin TV:tä

katsellessa tai perheenjäsenten kanssa

seurustellessa. Silityskeskuksessa on höyryn

ääntä vaimentavat höyrysuodattimet, ja

alustan pumpun ääniä vaimentava

äänieristystaso.

OptimalTEMP-tekniikka

Nyt voit siirtyä suoraan farkkujen silittämisestä

silkkiin säätämättä välissä lämpötilaa.

Vallankumouksellinen tekniikka ei polta

mitään silitettäväksi soveltuvia kankaita vaan

takaa aina sopivan lämpötilan: 1) edistynyt

Smart Control -prosessori säätää lämpötilan

sopivaksi ja 2) tehokas Cyclonic-höyrykammio

helpottaa ja nopeuttaa silittämistä tuottamalla

höyryä tehokkaasti ja tasaisesti.

Easy De-Calc

Erittäin pitkäkestoinen höyryteho: Philipsin

ainutlaatuinen ja helppokäyttöinen Easy De-

Calc -kalkinpoisto poistaa kalkkikertymät ja

pidentää höyrysilityskeskuksesi käyttöikää.

Merkkivalo ja -ääni muistuttavat

höyrysilityskeskuksen puhdistuksesta. Kun

laite on kylmä, avaa vain Easy De-Calc-

kalkinpoiston nuppi ja kerää likainen vesi ja

saostumat kuppiin.

Energiaa säästävä

ECO-tilassa höyryä käytetään vähemmän ja

voit säästää energiaa tinkimättä

silitystuloksesta.

Täytä vesisäiliö milloin tahansa hanavedellä.

Höyrysilitysraudan voi täyttää hanavedellä.

Vettä voi lisätä tyhjentyneeseen säiliöön

silityksen aikana helposti, eikä laitteen virtaa

tarvitse katkaista täytön ajaksi.

Turvalukitus

Silityskeskuksessa on turvalukitus, jolla

silitysraudan voi lukita turvallisesti alustaan.

Tällä tavoin silityskeskusta voi käyttää

turvallisemmin, eikä kukaan kosketa

vahingossa silitysraudan kuumaa pohjaa. Voit

myös ottaa silityskeskuksen mukaan helposti.

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.

Automaattinen virrankatkaisu

Automaattinen virrankatkaisu katkaisee

energian säästämiseksi virran automaattisesti,

kun laitetta ei ole käytetty muutamaan

minuuttiin.

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

Kalkinpoistotoiminto

Muistutus kalkinpoistosta

Kalkinpoistoratkaisu: Easy De-Calc

Voit käyttää vesijohtovettä

Helppokäyttöinen

Liikkumavapautta kiertonivelellä: Johto

kääntyy 180 astetta

Johdon säilytys: Johdon pidike

Lämpenemisaika: 2 min

Letkun pituus: 1,7 m

Letkun säilytys: Letkun säilytyspaikka

Alhaisen vesimäärän hälytys

Virtajohdon pituus: 1,8 m

Täyttö koska vain

Turvallinen kaikille kankaille: Jopa herkille

kankaille, kuten silkille

Automaattinen virrankatkaisu

Säilytysratkaisu: Lukitsin

Vesisäiliön tilavuus: 2500 ml

Veden täyttö ja tyhjennys: Erikoissuuri

täyttöaukko

Nopea ja tehokas ryppyjen poisto

OptimalTEMP-tekniikka

Virta: 2400 W

Turvallinen alusta

Silent Steam -tekniikka

Pohja: T-ionicGlide-pohja

Lisähöyry: 330 g

Steam Tip -höyrykärki

Höyrysilitys pystyasennossa

Paine: Jopa 6,2 baarin paine

Tekniset tiedot

Jännite: 220–240 V

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

Silitysraudan paino: 1,1 kg

Silitysraudan ja alustan paino: 4,5 kg

* Paineistettujen, rajoittamattomien höyrylaitteiden

tuoteryhmässä
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