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Antaa vaatteillesi uuden elämän

Integroitu silitysrauta, höyrystin ja raikastin
Philipsin Vaatehuolto-ratkaisu on ainutlaatuinen silitysraudan, höyrystimen ja raikastimen 
yhdistelmä, johon kuuluu myös innovatiivinen silityslauta. Pidät omasi ja perheesi vaatteet 
huippukunnossa ja säästät vielä rahaakin!

Silittäminen on elämys
• Korkeapaineinen höyrysilitysrauta
• Lämmitetty lauta, NeverBurn-päällys
• Puhallusasetus estää painojäljet
• Imuasetus pitää vaatteen paikallaan ja estää turhat rypyt

Rypytön paita käden käänteessä
• Silityslauta, jonka toinen pää on tarkoitettu paitojen silittämiseen

Pitää aroista materiaalista valmistetut vaatteet kunnossa
• Korkeapainehöyrystin ja pystylauta

Raikastaa takit ja neuleet ja vähentää pesuntarvetta
• Automaattisen raikastustilan ilmavirta tuulettaa vaatteet

Helppo kalkinpoisto
• Poistaa kalkin järjestelmästä automaattisesti
 



 Korkeapaineinen höyrysilitysrauta

Korkeapaineinen höyrysilitysrauta varmistaa, että 
höyry pääsee syvälle vaatteen sisään ja takaa 
optimaalisen ja nopean ryppyjen poiston.

Lämmitetty lauta, NeverBurn-päällys
Suurikokoinen lämmitetty silityslauta tekee 
silittämisestä helpompaa ja nopeampaa. NeverBurn-
silityslaudanpäällinen on lämmönkestävä, joten voit 
laskea raudan kuuman pohjan päälliselle ilman 
palovaaraa. Se myös poistaa silitysraudan 
kääntämisen ranteelle aiheuttaman rasituksen.

Paidanmuotoinen silityslauta

Silityslaudan toinen pää on tarkoitettu paitojen 
silittämiseen nopeasti ja helposti.

Korkeapainehöyrystin

Tehokas höyrystin ja pystylauta mahdollistavat 
ryppyjen poistamisen aroista tekstiileistä 
vahingoittamatta niitä.

Raikastin

Laudasta tuleva lämmitetty ilma raikastaa vaatteet ja 
vähentää pesuntarvetta.

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.
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Tekniset tiedot
Mukava käyttää
• Kapea Pointed Tip -kärkiosa
• Kevyt silitysrauta ja höyrystin
• Turvakatkaisin
• Puhallusasetus
• Imuasetus
• Kaikki toiminnot käynnistyvät yhdellä painalluksella
• Tiivistymisen hallinta
• Silitysraudan ja höyrystimen säilytystila
• Automaattinen johtokeräin
• Kahva ja pyörät

Tekniset tiedot
• Jännite: 220–240 V
• Taajuus: 50–60 Hz
• Paino: 20 kg
• Silitysraudan ja höyrystimen automaattinen 

virrankatkaisu: 10 minuutti(a)
• Enimmäisteho: 2400 W

Vesisäiliö
• Irrotettava vesisäiliö
• Kristallinkirkas vesisäiliö
• Laitteessa voi käyttää vesijohtovettä
• Vesisäiliön tilavuus: 2,5 l

Huolto
• 2 vuoden takuu

Korkeudensäätö
• Helpotettu korkeudensäätö
• Silitys seisten tai istuen

Selkeät merkkivalot
• Merkkivalo, kun virtajohto on kytketty pistorasiaan
• Merkkivalo, kun vettä on lisättävä
• Merkkivalo, kun huuhtelusäiliö on tyhjennettävä

Mukavaa silitystä
• Suuri, irrotettava vesisäiliö on helppo täyttää

Helppo ottaa käyttöön ja säilyttää
• Automaattinen johtokeräin

Nopeaa ja tehokasta silitystä
• Jatkuva höyryntuottokyky
• Höyrypaine: 4,5 baria

Täydellistä hallintaa
• Merkkivalo palaa, kun huuhtelusäiliö on 

tyhjennettävä
• Silityslämpötilan valmiusvalo

Pitkä käyttöaika
• Automaattinen Calc-Clean-toiminto

Ulottuu hankaliinkin kohtiin
• Steam Tip -höyrykärki

Turvallista silitystä
• Virta katkeaa automaattisesti, jos höyrysilitysrautaa 

ei ole vähään aikaan liikutettu
•
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