
 

 

Philips Azur Ionic
Höyrysilitysrauta

Ionic DeepSteam

GC4630
Poistaa helposti rypyt puuvillasta ja pellavasta
Ionisoiva höyrytoiminto tehostaa silitystä
Ionic DeepSteam poistaa pahimmatkin rypyt. Tehokas höyrysilitysrauta luo 50 % 
pienempiä höyrypisaroita, jotka imeytyvät syvälle puuvillan ja pellavan kaltaisiin kankaisiin. 
Saat loistavia tuloksia helposti!

Vaivaton ryppyjen poisto puuvillasta ja pellavasta
• 50 % pienemmät höyrypisarat imeytyvät hankaliinkin ryppyihin
• SteamGlide-pohja on korkealuokkainen Philips-pohja
• Jatkuva, jopa 40 g/min höyryntuotto poistaa rypyt tehokkaasti
• Höyrysuihkaus jopa 170 g/min - itsepintaisille rypyille

Turvallista silitystä
• Virta katkeaa automaattisesti, jos rautaa ei ole vähään aikaan liikuteltu

Mukavaa silitystä
• Ergonomisesti muotoiltu pehmeä kädensija pitkiin silitystuokioihin

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



 Ionic DeepSteam

Ionisoinnin aikana syntyneet pienet höyrypartikkelit 
imeytyvät kankaaseen, joten hankalatkin rypyt siliävät 
helposti.

SteamGlide-pohja

SteamGlide-pohja on Philipsin paras pohja. Se ei 
naarmuunnu helposti, liukuu hyvin ja on helposti 
puhdistettava.

Automaattinen virrankatkaisu

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

Lisähöyryntuottokyky jopa 170 g/min
Höyrysuihkauksella suihkutat höyryä jopa 170 g/min 
itsepintaisimpienkin ryppyjen silittämiseksi.
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Lisätarvikkeet
• Sisältyy pakkaukseen: Johdon säilytys kätevässä 

johtopidikkeessä

Mukavaa silitystä
• Lisämukavuutta: Johto liikkuu 360 astetta, Pehmeä 

kädensija
• Kalkinpoiston hallinta: Double Active -

kalkinpoistojärjestelmä
• Johdon pituus: 3
• Ei vuotoja: Tippalukko
• Turvallinen käyttää: Virta katkeaa automaattisesti, 

jos höyrysilitysrautaa ei ole vähään aikaan liikutettu, 
Ylittää iskunkestävyydelle määritetyt, kansainväliset 
standardit

• Laitteessa voi käyttää vesijohtovettä
• Vesisäiliön tilavuus: 335

Ryppyjen poisto
• Jatkuva höyryntuottokyky: Jopa 40 g/min

• Ionic DeepSteam: Ionic DeepSteam
• hankalatkin kohdat: Steam Tip -höyrykärki
• Suihkaus
• Lisähöyry: Jopa 170 g/min
• Pystyhöyrytys

Helppokäyttöinen
• Ohjaus: Lämpötilan merkkivalo, Säädettävät 

höyryasetukset
• Lämpenee nopeasti

Pehmeästi liukuva
• Pohja: SteamGlide-pohja

Tekniset tiedot
• Taajuus: 50–60
• Virta: 2400
• Jännite: 220–240
•

Tekniset tiedot
Höyrysilitysrauta
Ionic DeepSteam  
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