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Παροχή ατμού 25 γρ./λεπτό, βολή 90

γρ.

Αντικολλητική πλάκα

Σύστημα προστασίας από άλατα

2000 Watt

 
GC1026/30

Γρήγορο, από την αρχή έως το τέλος
3 τρόποι για γρήγορο σιδέρωμα

Το σίδερο EasySpeed αυξάνει την ταχύτητα σιδερώματος χάρη στο άκρο τριπλής ακρίβειας, την ομοιόμορφη κατανομή της

θερμότητας στην πλάκα και τη συνεχή παροχή ατμού.

Αφαιρεί εύκολα τις τσακίσεις

Ισχύς έως και 2000 W για συνεχή, υψηλή παροχή ατμού

Βολή ατμού έως 90 γρ. για τις πιο επίμονες τσακίσεις

Συνεχής παροχή ατμού έως και 25 γρ./λεπτό για αποτελεσματική αφαίρεση των τσακίσεων

Πλάκα αντικολλητικής επίστρωσης

Ατμός για κάθετο σιδέρωμα που αφαιρεί ζάρες από υφάσματα που κρέμονται

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Λειτουργία καθαρισμού αλάτων για εύκολη αφαίρεση των αλάτων από το σίδερό σας

Άνετο σιδέρωμα

Διακοπή σταξίματος, για ρούχα χωρίς λεκέδες όταν σιδερώνετε

Άκρο τριπλής ακρίβειας για βέλτιστο έλεγχο και ορατότητα

Ομοιόμορφη κατανομή ατμού για αποτελεσματικό σιδέρωμα

Μια λεπτή δέσμη νερού νοτίζει ομοιόμορφα το ύφασμα
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Χαρακτηριστικά

Ισχύς έως και 2000 W

Ισχύς έως και 2000 W για συνεχή, υψηλή παροχή

ατμού.

Βολή ατμού έως 90 γρ.

Χάρη στη βολή ατμού 90 γρ., μπορείτε να

εξαφανίσετε εύκολα ακόμα και τις πιο επίμονες

τσακίσεις.

Συνεχής παροχή ατμού έως 25 γρ./λεπτό

Συνεχής παροχή ατμού έως και 25 γρ./λεπτό για

αποτελεσματική αφαίρεση των τσακίσεων.

Αντικολλητική πλάκα

Η πλάκα του σίδερου Philips διαθέτει επίστρωση από

ειδικό αντικολλητικό υλικό για άριστη ολίσθηση σε

όλα τα υφάσματα.

Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.

Αυτό το σίδερο της Philips διαθέτει μια κάθετη

λειτουργία ατμού, για την αφαίρεση τσακίσεων από

κρεμασμένα ρούχα.

Λειτουργία καθαρισμού αλάτων

Αυτό το ατμοσίδερο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με

κανονικό νερό βρύσης, ενώ χάρη στη λειτουργία

καθαρισμού αλάτων μπορείτε να αφαιρέσετε εύκολα

τα τυχόν συσσωρευμένα άλατα. Αν χρησιμοποιείτε

κανονικό νερό βρύσης, πρέπει να χρησιμοποιείτε τη

λειτουργία καθαρισμού αλάτων μία φορά το μήνα,

ώστε να διατηρήσετε την απόδοση του ατμοσίδερου

Philips.

Σύστημα drip stop

Το σύστημα drip-stop σας δίνει τη δυνατότητα να

σιδερώνετε ευαίσθητα υφάσματα σε χαμηλές

θερμοκρασίες, χωρίς να ανησυχείτε για λεκέδες από

σταγόνες νερού.

Άκρο τριπλής ακρίβειας

Το άκρο του σίδερου Philips διαθέτει 3

χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν μοναδική

ακρίβεια: μυτερή άκρη, αυλάκι για σιδέρωμα γύρω

από κουμπιά και μύτη με κομψή σχεδίαση. Έτσι, χάρη

στο άκρο τριπλής ακρίβειας, μπορείτε να σιδερώνετε

ακόμα και τα πιο δύσκολα σημεία, π.χ. γύρω από τα

κουμπιά ή μεταξύ των πτυχώσεων.

Ομοιόμορφη κατανομή ατμού

Χάρη στον προσεγμένο σχεδιασμό της πλάκας, ο

ατμός κατανέμεται ομοιόμορφα κατά μήκος της

πλάκας. Έτσι, το ύφασμα νοτίζεται ομοιόμορφα με

λιγότερες κινήσεις, για να μπορείτε να τελειώνετε με

το σιδέρωμα πιο γρήγορα.

Ψεκασμός

Η λειτουργία ψεκασμού παράγει ένα λεπτό σύννεφο

που νοτίζει ομοιόμορφα το ύφασμα, διευκολύνοντας

το σιδέρωμα των τσακίσεων.
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