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Η καλύτερη πλάκα για εξαιρετική ολίσθηση

Σίδερα Philips για στεγνό σιδέρωμα

Το Affinia είναι ένα νέο σίδερο Philips για στεγνό σιδέρωμα που διαθέτει πλάκα DynaGlide η

οποία γλιστρά εύκολα στα ρούχα σας. Αυτή η πλάκα με το λεπτό άκρο, την βολική ανάγλυφη

λαβή και το ρυθμιστικό θερμοκρασίας κάνει το σιδέρωμα παιχνιδάκι.

Εύκολη ολίσθηση σε όλα τα υφάσματα

Πλάκα DynaGlide για εύκολη ολίσθηση σε όλα τα ρούχα

Άνετο σιδέρωμα

Η πλάκα με το λεπτό άκρο προσφέρει εύκολη πρόσβαση στις δύσκολες περιοχές

Το αυλάκι για σιδέρωμα γύρω από κουμπιά επιταχύνει τη διαδικασία του σιδερώματος γύρω

από τα κουμπιά και κοντά στις ραφές

Άνετη, ανάγλυφη λαβή για εύκολο κράτημα

Κλιπ συγκράτησης του καλωδίου για εύκολη φύλαξη

Πλήρης έλεγχος

Εύκολος έλεγχος θερμοκρασίας

Η λυχνία θερμοκρασίας υποδεικνύει πότε το σίδερο είναι αρκετά ζεστό
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Χαρακτηριστικά

Πλάκα DynaGlide

Η επίστρωση DynaGlide διαθέτει μία από τις

καλύτερες επικαλύψεις πλακών της Philips. Είναι πολύ

πιο ανθεκτική στις γρατζουνιές και παρουσιάζει

καλύτερη ολίσθηση από ό,τι μια πλάκα αλουμινίου,

μια αντικολλητική ή μια κεραμική πλάκα.

Πλάκα με λεπτό άκρο

Το λεπτό άκρο της πλάκας επιτρέπει την εύκολη

πρόσβαση στις πιο δύσκολες περιοχές, όπως

ανάμεσα στα κουμπιά, όταν φτιάχνετε πτυχώσεις και

στις γωνίες.

Ειδική εσοχή

Το αυλάκι για σιδέρωμα γύρω από κουμπιά

επιταχύνει τη διαδικασία του σιδερώματος γύρω

από τα κουμπιά και κοντά στις ραφές.

Άνετη λαβή

Το ανάγλυφο στη λαβή του σίδερου εξασφαλίζει

άνετο και εργονομικό κράτημα, έτσι ώστε το χέρι

σας να εφαρμόζει καλά και να μην γλιστράει κατά τη

διάρκεια του σιδερώματος.

Εύκολη αποθήκευση

Μπορείτε να τυλίξετε το καλώδιο γύρω από τη βάση,

για να αποθηκεύσετε εύκολα τη συσκευή.

Εύκολος έλεγχος θερμοκρασίας

Το χειριστήριο ρύθμισης θερμοκρασίας είναι εύκολο

στη χρήση και ακριβές. Θα έχετε πάντα την

κατάλληλη θερμοκρασία για τα ρούχα σας.

Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας

Η λυχνία θερμοκρασίας ανάβει όταν το σίδερο

θερμαίνεται και απενεργοποιείται όταν η

θερμοκρασία της πλάκας έχει φτάσει στο

καθορισμένο επίπεδο.

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Πλήρης έλεγχος

Εύκολος έλεγχος θερμοκρασίας: Και

Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας: Και

Άνετο σιδέρωμα

Μήκος καλωδίου: 1,8 ιγ

Εύκολη χρήση

Ευκολία στην εγκατάσταση και τη φύλαξη: Εύκολη

αποθήκευση καλωδίου και σωλήνα

Καλώδιο μεγάλης διάρκειας: Και

Φτάνει στα δύσκολα σημεία: Ειδική εσοχή

Μαλακή λαβή: Και

Γρήγορη και πανίσχυρη αφαίρεση τσακίσεων

Ρεύμα: 1200 W

Πλάκα: DynaGlide
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