
 

Höyrysilityskeskus

PerfectCare Elite

 
Enimmäispaine 6,5 baaria

Höyrysuihkaus jopa 450 g

Vesisäiliön tilavuus 1,8 l

Irrotettava vesisäiliö

 

GC9622/20

Tehokkain höyryntuotanto takaa nopeimman silityksen*
Erittäin kevyt silitysrauta

PerfectCare Elite on Philipsin tehokkain ja paras höyrysilityskeskus. OptimalTEMP-tekniikan ansiosta voit silittää

sekä farkkuja että silkkiä samalla lämpöasetuksella. Tekniikka varmistaa, ettei mikään silitettävä kangas

vahingoitu.

Lämpötilaa ei tarvitse säätää, ei vahingoita kangasta

Silitä kankaita farkuista silkkiin lämpötilaa muuttamatta

Kuuman pohjan voi jättää turvallisesti silityslautaa vasten

Jatkuva höyryntuotto nopeuttaa silittämistä

Tehokas höyryntuotanto poistaa rypyt nopeasti

Helppo ja tehokas kalkinpoistojärjestelmä

Philipsin pehmeästi liukuva ja naarmuuntumaton pohja

Säästä energiaa ECO-tilassa

Sujuvaa silittämistä

Kevyt ja miellyttävä käsitellä

Suuri, irrotettava vesisäiliö on helppo täyttää

Turvallinen lukitsin

Automaattinen virrankatkaisu parantaa turvallisuutta ja säästää energiaa



Höyrysilityskeskus GC9622/20

Kohokohdat

Irrotettava 1,8 litran vesisäiliö

Irrotettavan vesisäiliön voi täyttää helposti

laitetta sammuttamatta, ja suuren täyttöaukon

ansiosta veden lisääminen onnistuu suoraan

vesihanasta. 1,8 litran vesisäiliö riittää jopa

kahden tunnin yhtäjaksoiseen silittämiseen.

Energiaa säästävä

ECO-tila säästää energiaa silityslaadusta

tinkimättä vähentämällä höyryn määrää.

Silitysraudasta tulee silti riittävästi höyryä, jotta

saat perusteellisen silitystuloksen.

OptimalTEMP-tekniikka

OptimalTEMP-tekniikan ansiosta sinun ei

enää tarvitse tuhlata aikaa lämpötilan

vaihtamiseen, sen muuttumisen odotteluun tai

vaatteiden esilajitteluun. Sopivan lämpötilan ja

jatkuvan höyryntuoton ansiosta voit silittää

kaikenlaisia tekstiilejä farkuista silkkiin

kangasta vahingoittamatta.

Turvalukitus

Höyrysilityskeskuksessa on turvalukitus, jolla

silitysraudan voi lukita turvallisesti alustaan.

Tällä tavoin silitysrauta ei pääse luistamaan,

eikä kukaan kosketa vahingossa silitysraudan

kuumaa pohjaa. Silitysraudan kuljettaminen

kodissa on helppoa ja turvallista.

Turvallinen alusta

Innovatiivinen OptimalTEMP-tekniikka takaa,

etteivät silitettävät tekstiilit pala. Voit silittää

huoletta ja jättää kuuman pohjan suoraan

silityslaudan päälle. Ranteet rasittuvat

vähemmän, kun silitysrautaa ei tarvitse

jatkuvasti nostaa alustaltaan ja laskea sille

takaisin.

Automaattinen virrankatkaisu

Automaattinen virrankatkaisutoiminto katkaisee

höyrysilityskeskuksesta virran, kun sitä ei ole

käytetty muutamaan minuuttiin. Toiminto

säästää energiaa ja tuo mielenrauhaa.

T-ionicGlide-pohja

Philipsin huippuluokan T-ionic Glide -pohja

liukuu erittäin pehmeästi ja tekee silittämisestä

entistä vaivattomampaa ja

nopeampaa. Alustan ruostumaton teräs on

alumiinia kovempaa ja kestävämpää, ja

titaanioksidipäällyste estää tehokkaasti

naarmuuntumista. Sulava muotoilu ja huolella

suunnitellut aukot jakavat höyryn tasaisesti,

joten kangas siliää nopeammin.

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

Helppokäyttöinen

Liikkumavapautta kiertonivelellä: Johto liikkuu

360 astetta

Irrotettava vesisäiliö

Erikoissuuri täyttöaukko

Lämpenemisaika: 2 min

Letkun pituus: 1,7 m

Alhaisen vesimäärän varoitus

Virtajohdon pituus: 1,8 m

Tarkkuushöyrykärki

Käyttövalmis: Merkkivalo, Äänimerkki

Täyttö milloin tahansa käytön aikana

Turvallinen kaikille silitettäville tekstiileille:

Jopa herkille kankaille, kuten silkille

Automaattinen virrankatkaisu

Liukuva pohja: 5 tähteä

Pohjan nimi: T-ionicGlide-pohja

Naarmuuntumaton pohja: 5 tähteä

Käyttää vesijohtovettä

Vesisäiliön tilavuus: 1 800 ml

Nopea ryppyjen silitys

Jatkuva höyryntuottokyky: Jopa 135 g/min

Virta: Enintään 2 400 W

Paine: Enintään 6,5 baaria

Käyttövalmis: 2 min

Lisähöyry: Jopa 450 g

Täsmähöyrytoiminto

Säädettävät höyrytasot

Pystyhöyrytys

Jännite: 220–240 V

Ympäristöystävällisyys

Energiansäästötila

Tuotepakkaus: 100 %:sti kierrätettävä

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Takuu

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Kalkinpoisto

Kalkinpoisto ja puhdistus: Easy De-Calc Plus

-kalkinpoisto

Muistutus kalkinpoistosta: Valo, Kyllä

Koko ja paino

Pakkauksen mitat (L x K x S): 31 x 35 x 51 cm

Tuotteen mitat (L x K x S): 23,3 x 28,5 x

45,3 cm

Silitysraudan paino: 0,8 kg

Silitysraudan ja alustan paino: 5,1 kg

Tallennustila

Lukitsin: Helpottaa kuljettamista ja lisää

turvallisuutta

Johdon säilytys: Säilytyspaikka johdolle,

Tarrakiinnitys

Letkun säilytys: Letkun säilytyspaikka

Tekniikka

Cyclonic-höyrykammio

Kaikille silitettäville tekstiileille

Ei palovammoja

Lämpötilaa ei tarvitse säätää

OptimalTEMP-tekniikka

Smart Control -prosessori

* Silitysraudan paino ja höyrymäärä (IEC60311-

standardi) verrattuna 10 myydyimpään

höyrysilityskeskukseen (testattu joulukuussa 2014)
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