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Automaattinen kalkinpoisto

 
GC9020

Tehokasta ja vaivatonta silitystä
Ainutlaatuinen automaattinen Calc-Clean-toiminto

Tehokkaassa ja nopeassa höyrysilityskeskuksessa on ainutlaatuinen

automaattinen Calc-Clean-toiminto. Sinun ei enää tarvitse suorittaa kalkinpoistoa

itse, vaan se tehdään automaattisesti. Silittäminen ei ole koskaan ollut näin

vaivatonta.

Nopeaa ja tehokasta silitystä

Jopa 5 barin höyrypaineella silität nopeasti

Jatkuva höyryntuotto jopa 120 g/min

SteamGlide-pohja on korkealuokkainen Philips-pohja

Mukavaa silitystä

Ergonominen ja kevyt 1,2-kiloinen silitysrauta

Helppo ottaa käyttöön ja säilyttää

Voit lukita järjestelmän ja kantaa sitä kätevästi yhdellä kädellä

Kätevä johdonsäilytys – paina vain painiketta

Helppo kalkinpoisto

Poistaa kalkin järjestelmästä automaattisesti

Turvallista silitystä

Järjestelmän virta katkeaa automaattisesti, jos laitetta ei käytetä



Paineistettu höyrylaite GC9020/02

Kohokohdat Tekniset tiedot

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.

SteamGlide-pohja

SteamGlide-pohja on Philipsin paras pohja. Se

ei naarmuunnu helposti, liukuu hyvin ja on

helposti puhdistettava.

Automaattinen Calc-Clean-toiminto

Automaattinen kalkinpoistotoiminto poistaa

kalkin järjestelmästä automaattisesti. 2

minuutin kalkinpoisto käynnistyy

automaattisesti, kun järjestelmä tarvitsee

puhdistusta, eikä sinun tarvitse tehdä mitään

muuta kuin tyhjentää irrotettava säiliö. Tämän

toiminnon ansiosta järjestelmä pysyy

uudenveroisena.

Automaattinen johtokeräin

Automaattinen johdon kelain kelaa virtajohdon

automaattisesti yhdellä painikkeen

painalluksella.

Automaattinen virrankatkaisu

Silitysjärjestelmän virta katkaistaan

automaattisesti turvallisuussyistä, jos laitetta

ei käytetä. Silitysjärjestelmä otetaan uudelleen

käyttöön painamalla jotakin painiketta.

Nopea ja tehokas ryppyjen poisto

Pohja: SteamGlide

Jatkuva höyryntuotto

Jatkuva höyryntuotto: 120 g/min

Pystyhöyrytys

Höyrypaine: Enintään 5 baaria

Säädettävät höyryasetukset

Steam Tip -höyrykärki

Virta: 1800–2200 W

Helppokäyttöinen

Vesisäiliön tilavuus: 1000 ml ja

huuhtelusäiliö 500 ml

Veden täyttö ja tyhjennys: Irrotettava

vesisäiliö, Erikoissuuri täyttöaukko

Täyttö koska vain

Kuumenemisaika: 2 min

Pehmeä kädensija

Automaattinen turvakatkaisin

Säilytysratkaisu: Lukitsin

Johdon säilytys: Automaattinen johtokeräin

Virtajohdon pituus: 1,8 m

Letkun pituus: 1,9 m

Kalkinpoistotoiminto

Voit käyttää vesijohtovettä

Muistutus kalkinpoistosta

Tekniset tiedot

Jännite: 220–240 V

Tuotteen mitat: 44,5 x 24,5 x 32,6 cm

Silitysraudan paino: 1.1 kg

Silitysraudan ja alustan paino: 6,6 kg

Lisätarvikkeet

Silitysraudan lämmönkestävä alusta
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