
 

Ατμοσίδερο

PowerLife

 

2000 W

Ροή ατμού 30 γρ/λεπτό

 

GC2910/02 Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
Σίδερο με πλάκα SteamGlide

Για τέλεια αποτελέσματα κάθε μέρα, θέλετε ένα σίδερο που δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ. Με

τη νέα πλάκα SteamGlide για συνεχή υψηλή παροχή ατμού και την εύχρηστη λειτουργία

καθαρισμού αλάτων, αυτό το πρακτικό ατμοσίδερο Philips προσφέρει απόδοση επένδυσης

που διαρκεί!

Αφαιρεί εύκολα τις τσακίσεις

Βολή ατμού έως 90 γρ. για τις πιο επίμονες τσακίσεις

Συνεχής παροχή ατμού μέχρι και 30 γρ./λεπτό για αποτελεσματικότερη αφαίρεση των τσακίσεων

Ισχυρή απόδοση

Η ισχύς των 2000 Watt σάς εξασφαλίζει συνεχή υψηλή παροχή ατμού

Εύκολη ολίσθηση σε όλα τα υφάσματα

Η πλάκα SteamGlide είναι η πλάκα κορυφαίας ποιότητας της Philips

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

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

Προστατεύει τα ρούχα σας

Η διακοπή σταξίματος εξασφαλίζει ρούχα χωρίς λεκέδες όταν σιδερώνετε



Ατμοσίδερο GC2910/02

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

2000 Watt

Η ισχύς των 2000 Watt σάς εξασφαλίζει συνεχή

υψηλή παροχή ατμού.

Παροχή ατμού μέχρι 30 γρ./λεπτό

Συνεχής παροχή ατμού μέχρι και 30 γρ./λεπτό για

αποτελεσματικότερη αφαίρεση των τσακίσεων.

Βολή ατμού έως 90 γρ.

Χάρη στη βολή ατμού 90 γρ., μπορείτε να

εξαφανίσετε εύκολα ακόμα και τις πιο επίμονες

ζάρες.

Πλάκα SteamGlide

Η πλάκα SteamGlide είναι η καλύτερη πλάκα της

Philips για το ατμοσίδερό σας. Είναι εκπληκτικά

ανθεκτική στις γρατζουνιές, γλιστράει εξαιρετικά και

καθαρίζεται εύκολα.

Λειτουργία καθαρισμού αλάτων

Η λειτουργία καθαρισμού αλάτων διευκολύνει την

αφαίρεση των αλάτων από το σίδερό σας. Για να

διατηρήσετε την απόδοση του σίδερου Philips, πρέπει

να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία καθαρισμού αλάτων

μία φορά το μήνα.

Σύστημα διακοπής σταξίματος

Το σύστημα drip-stop του ατμοσίδερου Philips σας

δίνει τη δυνατότητα να σιδερώνετε ευαίσθητα

υφάσματα σε χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς να

ανησυχείτε για λεκέδες από σταγόνες νερού.

 

Γρήγορη και πανίσχυρη αφαίρεση τσακίσεων

Πλάκα: SteamGlide

Μεταβλητές ρυθμίσεις ατμού

Ψεκασμός

Εύκολη χρήση

Χωρητικότητα δοχείου νερού: 300 ml

Λειτουργία διακοπής σταξίματος

Ελευθερία καλωδίου (περιστρεφόμενο): Ελευθερία

καλωδίου 360 μοιρών

Μήκος καλωδίου ρεύματος: 2 μ.

Διαχείριση αλάτων

Χρήση και με νερό βρύσης

Λύση καθαρισμού αλάτων: Αυτοκαθαρισμός

Τεχνικές προδιαγραφές

Γενική ισχύς: 2000 W

Τάση: 220-240 V

Βάρος και διαστάσεις

Διαστάσεις προϊόντος: 29,5 x 11,6 x 19,5

Βάρος προϊόντος: 1,2 κ.

Αφαίρεση τσακίσεων

Συνεχής παροχή ατμού: Έως και 30 γρ/λεπτό

Βολή ατμού: Έως και 90 γρ/λεπτό
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