
 

Höyrysilitysrauta

PowerLife

 
Tehokas 2400 W:n
höyrysilitysrauta

Höyry 45 g/min, höyrysuihkaus
170 g

Älykäs pikakalkinpoistotoiminto

Pystyhöyrytys riippuville
tekstiileille

 

GC2998/80

Philipsin testivoittajan korvaava höyrysilitysrauta

SteamGlide-pohja* takaa nelinkertaisen käyttöiän

Philipsin testivoittajan, GC2988 PowerLife -höyrysilitysraudan seuraaja on täällä!

Jos haluat täydellisiä tuloksia päivästä toiseen, tarvitset silitysraudan, johon voit

luottaa. Naarmuuntumista kestävä SteamGlide-pohjalevy, jatkuva ja runsas

höyryntulo, sekä sisäinen kalkinpoisto tekevät tästä korkealaatuisesta

silitysraudasta todella suorituskykyisen.

Nopea ja tehokas ryppyjen poisto

2400 W, lämpenee nopeasti

Jopa 170 gramman lisähöyry päihittää itsepäiset rypyt

Jopa 45 g/min höyryntuotto poistaa rypyt tehokkaasti

Voit käyttää pystyhöyrytystä riippuvien vaatteiden raikastamiseen

Kestävää suorituskykyä

Naarmuuntumaton SteamGlide-pohja liukuu hyvin

Sisäinen kalkinpoisto takaa pitkäkestoisen höyrytehon

Kaikkien silitysraudan osien kestävyys ja turvallisuus on testattu

Mukavaa silitystä

Automaattinen virrankatkaisu

Kätevä vuotosuoja

Kahvan kuviorakenne antaa hyvän ja mukavan otteen



Höyrysilitysrauta GC2998/80

Kohokohdat

2400 W, lämpenee nopeasti

Tehokas 2400 watin silitysrauta lämpenee

nopeasti ja toimii tehokkaasti. Silitysraudassa

on suuri 320 ml:n vesisäiliö ja pitkä 2 metrin

johto helpottamassa silittämistä.

Lisähöyry jopa 170 g/min

Philipsin höyrysilitysraudan tehokas höyry

auttaa silittämisessä. Höyry tunkeutuu

syvemmälle kankaaseen, jotta hankalimmatkin

rypyt silittyvät. Vaatteet säilyttävät tyylikkään

vastasilitetyn tuntuman pidempään, kun

silitetään höyryn avulla.

Jatkuva höyryntuotto jopa 45 g/min

Voimakas ja tasainen höyryntuotto poistaa

rypyt nopeammin.

Voit käyttää pystyhöyrytystä riippuvien

vaatteiden raikastamiseen

Olemme olleet tarkkoja höyrysilitysrautojemme

yksityiskohdissa. Niiden pitää olla kestäviä ja

niiden suorituskyvyn täytyy pysyä korkeana

vuodesta toiseen.

SteamGlide-pohja

Ainutlaatuinen Steamglide Plus -

pohjarakenteemme sisältää kuusikerroksisen

pinnoituksen ja titaanipinnan. Se varmistaa

parhaat mahdolliset liukuominaisuudet

kaikenlaisilla tekstiilipinnoilla. Nonstick-

pinnoite varmistaa, että höyrysilitysrauta ei

tartu kiinni. Lisäksi se kestää naarmuuntumista

vastaan ja on helppo puhdistaa.

Kiinteä kalkinpoiston liukukytkin

Voit lisätä silitysrautaan tavallista kraanavettä.

Sisäinen Calc-clean-toiminto ehkäisee kalkin

ja kalkkihiukkasten kertymistä ja säilyttää siten

täyden tehonsa.

Laatutestattu johto

Olemme olleet tarkkoja höyrysilitysrautojemme

yksityiskohdissa. Niiden pitää olla kestäviä ja

niiden suorituskyvyn täytyy pysyä korkeana

vuodesta toiseen.

Automaattinen virrankatkaisu

Et enää joudu olemaan huolissasi siitä,

unohditko silitysraudan päälle, kun lähdit

kotoa. Tämän höyrysilitysraudan virta katkeaa

automaattisesti, kun jätät sen paikoilleen. Jos

silitysrauta jätetään pohjalevy alaspäin, se

sammuu automaattisesti 20 sekunnin kuluttua.

Jos se on jätetty telineeseen, se sammuu

kahdeksan minuutin kuluttua.

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.



Höyrysilitysrauta GC2998/80

Tekniset tiedot

Helppokäyttöinen

Tippalukko

Automaattinen virrankatkaisu

Vesisäiliön tilavuus: 320 ml

Erikoissuuri täyttöaukko

Erittäin vakaa teline

Käyttää vesijohtovettä

Pohjan nimi: SteamGlide

Nopea ryppyjen silitys

Sumutin

Jatkuva höyryntuottokyky: 45 g/min

Virta: 2400 W

Lisähöyry: 170 g

Ympäristöystävällisyys

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Takuu

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Koko ja paino

Pakkauksen mitat (L x K x S): 33,2 x 16,7 x

13,7 cm

Tuotteen mitat (L x K x S): 31,2 x 14,7 x 12,7 cm

Silitysraudan paino: 1,255 kg

Kalkinpoisto

Kalkinpoisto ja puhdistus: Kiinteä Calc-Clean-

liukukytkin

* Testeissä verrattu Philipsin tarttumattomaan pohjaan
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