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Βολή ατμού έως 90 γρ.

Αντικολλητική πλάκα

Κατά των αλάτων

 

GC1742/40

Πρακτικό και αποτελεσματικό
4 ρυθμίσεις ατμού, για καλύτερα αποτελέσματα στο σιδέρωμα

Το σίδερο EasySpeed κάνει το σιδέρωμα εύκολο και αποτελεσματικό χάρη στην παροχή

ατμού, με την οποία μπορείτε να ισιώνετε ακόμη και τις πιο δύσκολες τσακίσεις, την

αντικολλητική πλάκα που προσφέρει εύκολη ολίσθηση σε όλα τα υφάσματα, και τη λειτουργία

Calc Clean για μακροχρόνια απόδοση.

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Λειτουργία Calc Clean για διαρκή απόδοση ατμού

Ευκολία στη χρήση

Δοχείο νερού 220 ml για περισσότερο σιδέρωμα

Μεγαλύτερη πλάκα που καλύπτει μεγαλύτερη επιφάνεια με ένα πέρασμα*

Άκρο τριπλής ακρίβειας που φτάνει ακόμα και στις πιο δυσπρόσιτες περιοχές

Πιο πλατιά οπή για εύκολη πλήρωση νερού*

Αντικολλητική πλάκα που γλιστράει εύκολα και γρήγορα σε όλα τα υφάσματα

Αποδοτικά αποτελέσματα

Ενσωματωμένος ψεκασμός νερού που νοτίζει ομοιόμορφα το ύφασμα

Βολή ατμού έως 90 γρ. για γρήγορη αφαίρεση των επίμονων τσακίσεων

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

Ισχύς έως και 2000 W για συνεχή, υψηλή παροχή ατμού

Ποικιλία ρυθμίσεων

4 ρυθμίσεις ατμού για καλύτερα αποτελέσματα σε διάφορους τύπους υφασμάτων
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Χαρακτηριστικά

Δοχείο νερού 220 ml

Λιγότερο συχνά γέμισμα, χάρη στο πολύ μεγάλο

δοχείο νερού 220 ml, για να σιδερώνετε περισσότερα

ρούχα σε μία δόση.

4 ρυθμίσεις ατμού

4 ρυθμίσεις ατμού για καλύτερα αποτελέσματα σε

διάφορους τύπους υφασμάτων

Λειτουργία Calc Clean

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.

Συνεχής παροχή ατμού έως 25 γρ./λεπτό

Συνεχής παροχή ατμού έως 25 γρ./λεπτό για

αποτελεσματική αφαίρεση των τσακίσεων.

Ενσωματωμένος ψεκασμός νερού

Η λειτουργία ψεκασμού παράγει ένα λεπτό σύννεφο

που νοτίζει ομοιόμορφα το ύφασμα, διευκολύνοντας

το σιδέρωμα των τσακίσεων.

Μεγαλύτερη πλάκα

Μεγαλύτερη πλάκα που καλύπτει μεγαλύτερη

επιφάνεια με ένα πέρασμα*

Αντικολλητική πλάκα

Η πλάκα του σίδερου Philips διαθέτει επίστρωση από

ειδικό αντικολλητικό υλικό για άριστη ολίσθηση σε

όλα τα υφάσματα.

Ισχύς έως και 2000 W

Ισχύς έως και 2000 W για συνεχή, υψηλή παροχή

ατμού.

Βολή ατμού έως 90 γρ.

Βολή ατμού έως 90 γρ. για γρήγορη αφαίρεση των

επίμονων τσακίσεων

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.

Εύκολη πλήρωση νερού

Πιο πλατιά οπή για εύκολη πλήρωση νερού*
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Προδιαγραφές

Γρήγορη αφαίρεση τσακίσεων

Συνεχής παροχή ατμού: 25 γρ./λεπτό

Ρεύμα: 2000 W

Βολή ατμού: Έως 90 ζ

Μεταβλητά επίπεδα ατμού

Εύκολη χρήση

Ονομασία πλάκας: Αντικολλητική

Ψεκασμός

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 220 ml

Ενδεικτική λυχνία

Διαχείριση αλάτων

Αφαίρεση αλάτων και καθαρισμός: Ενσωματωμένη

λειτουργία καθαρισμού αλάτων

Μέγεθος και βάρος

Βάρος σίδερου: 0,72 κ.

Εγγύηση

Διεθνής εγγύηση 2 ετών

Σχεδίαση

Χρώμα: Κόκκινο

Τεχνικές προδιαγραφές

Μήκος καλωδίου: 1,9 ιγ

Χρόνος θέρμανσης: 30 δευτ.

Ρεύμα

Λειτουργία ενεργοποίησης (λειτουργία ECO): .
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