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00 % höyryntuotto, 25 %* vähemmällä energialla.

utomaattinen energiansäästö ja 30 % kierrätysmateriaalia
ovatiivinen ominaisuus varmistaa, että täydellinen höyryntuotto poistaa rypyt 
konaan. Samalla se säästää energiaa 25 %*, koska höyryä ei tuoteta liiallisesti. 30 % 
tysraudan muovista ja alumiinista on kierrätettyä.

Mukavaa silitystä
• Ergonomisesti muotoiltu pehmeä kädensija pitkiin silitystuokioihin
• Höyrysuihkaus jopa 140 g/min

Pitkä käyttöikä
• Double Active kalkinpoistojärjestelmä ehkäisee kalkin muodostumista

Ulottuu hankaliinkin kohtiin
• Steam Tip -höyrykärjellä voit käyttää höyryä hankalillakin alueilla

Turvallista silitystä
• Tippalukon ansiosta vaatteisiin ei tule vesiläikkiä

Automaattista energiansäästöä
• Automaattista energiansäästöä



 Double Active -kalkinpoistojärjestelmä

Philips-höyrysilitysraudan Double Active -
kalkinpoistojärjestelmä ehkäisee kalkin 
muodostumista tableteilla ja helppokäyttöisellä 
kalkinpoistotoiminnolla.

Pehmeä kädensija
Philips-silitysraudan pehmeä kädensija on miellyttävä 
pitkienkin silitystuokioiden aikana.

Steam Tip -höyrykärki

Tämän Philips-silitysraudan ainutlaatuisen Steam Tip 
-höyrykärjen kapeaksi muotoillun kärkiosan ja 
viistoksi muotoiltujen pidennettyjen höyryaukkojen 
ansiosta silittäminen onnistuu helposti ja tehokkaasti 
myös kaikkein ahtaimmista ja vaikeimmista kohdista.

Tippalukko

Philips-höyrysilitysraudan tippalukkojärjestelmän 
ansiosta voit silittää herkkiä kankaita matalilla 
lämpötiloilla tarvitsematta varoa vesiläikkiä.

Automaattista energiansäästöä

Automaattista energiansäästöä Philipsin 
höyrysilitysraudan innovatiivinen ominaisuus 
varmistaa, että koko höyryn teholla rypyt oikenevat 
täysin. Samalla se säästää automaattisesti energiaa, 
koska höyryä ei tuoteta liiallisesti.

Höyrysuihkaus jopa 140 g/min

Lisähöyryä voi käyttää silitykseen pystyasennossa 
sekä hankalille rypyille.
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Tekniset tiedot
Nopea ja tehokas ryppyjen poisto
• Pohja: SteamGlide
• Jatkuva höyryntuotto: 40 g/min
• Lisähöyrysuihkaus: 140 g
• Höyrysilitys pystyasennossa
• Suihkaus
• Steam Tip -höyrykärki
• Virta: 2400 W

Helppokäyttöinen
• Vesisäiliön tilavuus: 300 ml
• Veden täyttö ja tyhjennys: Erikoissuuri täyttöaukko
• Tippalukko
• Pehmeä kädensija
• Johdon säilytys: Johdon pidike
• Virtajohdon pituus: 2,5 m
• Liikkumavapautta kiertonivelellä: Johto kääntyy 180 

astetta

Ympäristö
• Energiaa säästävä: Säästää 25 % energiaa
• Kierrätysmateriaalit: 30 %

Kalkinpoistotoiminto
• Voit käyttää vesijohtovettä
• Kalkinpoistoratkaisu: Kaksitehoinen kalkinpoisto

Tekniset tiedot
• Silitysraudan paino: 1,6 kg
• Jännite: 220–240 V
•
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