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Höyrysilitysrauta

GC4330
Tehokas ja tarkka

Höyrykärki silittää hankalatkin paikat
Erityisen Steam Tip -höyrykärjen ansiosta voit höyryttää myös kaikkein hankalimmat 
kohdat. Tehokas jatkuva höyrytys (40 g), tehokas höyrysuihkaus (100 g), soikeat 
höyryaukot ja erityiset turvaominaisuudet.

Poistaa rypyt helposti
• Jatkuva, jopa 40 g/min höyryntuotto poistaa laskokset tehokkaammin

Ulottuu hankaliinkin kohtiin
• Steam Tip -höyrykärjen avulla silität vaikeatkin kohdat.

Mukavaa silitystä
• Careeza-pohjamateriaali liukuu erinomaisesti kaikilla kankailla
• Automaattinen Anticalc-kalkinpoistojärjestelmä
• Suuren vesisäiliön ansiosta vähemmän täyttökertoja
• Erikoispitkä 3 metrin johto lisää ulottuvuutta
• Ergonomisesti muotoiltu pehmeä kädensija pitkiin silitystuokioihin

Turvallista silitystä
• Virta katkeaa automaattisesti, jos rautaa ei ole vähään aikaan liikuteltu
• Tippalukon ansiosta vaatteisiin ei tule vesiläikkiä
 



 Steam Tip -höyrykärki
Ainutlaatuisen Steam Tip -höyrykärjen kapeaksi 
muotoillun kärkiosan ja viistoksi muotoiltujen 
höyryaukkojen ansiosta silittäminen onnistuu 
helposti ja tehokkaasti myös kaikkein ahtaimmista ja 
vaikeimmista kohdista.

Automaattinen virrankatkaisu

Elektroninen turvakytkin sammuttaa höyryraudan, 
jos rautaa ei ole vähään aikaa liikuteltu tai jos se 
kaatuu.

Tippalukko
Tippalukon ansiosta voit silittää herkkiä kankaita 
pelkäämättä, että vesiläikät aiheuttavat kankaaseen 
tahroja.

Pehmeä kädensija

Pehmeä kädensija on miellyttävä pitkienkin 
silitystuokioiden aikana.
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Kohokohdat
• Ergonomisesti muotoiltu pehmeä kahva pitkiin •
Nopeaa ja tehokasta silitystä
• Tehoa nopeaan lämpenemiseen ja jatkuvaa 

höyryntuottoon: 2400 W

Poistaa rypyt helposti
• Höyrysuihkaus itsepintaisille rypyille: 100 g/min
• Jatkuva tehokas höyryntuotto poistaa rypyt 

tehokkaasti: 40 g/min
• Hieno höyrysuihkaus: Hieno höyrysuihkaus 

kostuttaa tekstiilit tasaisesti
• Steam Tip -höyrykärki: Hankalia kohtia varten
• Pystyhöyrytys: Riippuville tekstiileille

Pehmeästi liukuva
• Careeza-pohjamateriaali

Mukavaa silitystä
• 360 astetta kääntyvä johdon pää: Helpottaa 

liikkumista silittämisen aikana
• Tippalukko: Ei jätä vesiläikkiä vaatteisiin

silitystuokioihin
• Höyrysilitysraudassa voi käyttää vesijohtovettä.
• Erittäin pitkä johto lisää ulottuvuutta: 3 m

Turvallista silitystä
• Täyttää kansainväliset pudotusstandardit
• Virta katkeaa automaattisesti, jos höyrysilitysrautaa 

ei ole vähään aikaan liikutettu

Pidempi käyttöikä
• Double Active -kalkinpoistojärjestelmä: Ehkäisee 

kalkin kerääntymistä ja huuhtoo kalkkihiukkaset

Tekniset tiedot
• Jännite: 220–240 V
• Teho: 2400 W
• Taajuus: 50–60 Hz
• Tuotteen mitat: 303 x 120 x 152 cm
• Tuotteen paino: 1,70 kg
• Vesisäiliön tilavuus: 350 ml
Tekniset tiedot
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