
Ατμοσίδερο

PowerLife Plus

 
Παροχή ατμού 35 γρ./λεπτό, βολή

130 γρ.

Πλάκα SteamGlide

Σύστημα προστασίας από άλατα

2300 Watt

 
GC2982/30

Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
Χάρη στη νέα πλάκα SteamGlide, τη συνεχή υψηλή παροχή ατμού, την εύχρηστη λειτουργία καθαρισμού αλάτων για ατμό

μεγάλης διάρκειας και την εξαιρετικά σταθερή βάση, το ατμοσίδερο Philips PowerLife Plus εγγυάται τέλεια αποτελέσματα κάθε

μέρα και δεν σας απογοητεύει ποτέ.

Γρήγορη και πανίσχυρη απόδοση

Συνεχής παροχή ατμού μέχρι 35 γρ/λεπτό για αποτελεσματικότερη αφαίρεση των τσακίσεων

Βολή ατμού 130 γρ. για εύκολη αφαίρεση των επίμονων τσακίσεων

Εύκολη ολίσθηση σε όλα τα υφάσματα

Η πλάκα SteamGlide είναι η πλάκα κορυφαίας ποιότητας της Philips

Ασφαλές σιδέρωμα

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

Ανθεκτική βάση για μεγαλύτερη σταθερότητα

Διακοπή σταξίματος, για ρούχα χωρίς λεκέδες όταν σιδερώνετε

Ισχυρή απόδοση

Ισχυρή παροχή ατμού για γρήγορο σιδέρωμα



Ατμοσίδερο GC2982/30

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Παροχή ατμού έως 35 γρ./λεπτό

Συνεχής παροχή ατμού μέχρι 35 γρ/λεπτό για

αποτελεσματικότερη αφαίρεση των τσακίσεων.

Βολή ατμού έως 130 γρ.

Η βολή ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθετο

ατμό και επίμονες τσακίσεις.

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

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.

Ανθεκτική βάση

Αυτό το σίδερο έχει μεγάλη, ειδικά σχεδιασμένη

βάση, για μεγαλύτερη σταθερότητα όταν τοποθετείται

σε κάθετη θέση.

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.

2300 Watt

Αυτό το ισχυρό σίδερο προθερμαίνεται γρήγορα και

διατηρεί τη θερμοκρασία σταθερή κατά τη διάρκεια

του σιδερώματος, διευκολύνοντας τη σωστή

αφαίρεση των τσακίσεων.

Εύκολη χρήση

Μήκος καλωδίου ρεύματος: 2 μ.

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 300 ml

Drip Stop

Ονομασία πλάκας: SteamGlide

Γρήγορη αφαίρεση τσακίσεων

Συνεχής παροχή ατμού: 35 γρ./λεπτό

Ρεύμα: 2300 W

Βολή ατμού: 130 γρ.

Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.

Ψεκασμός νερού

Οικολογική αποδοτικότητα

Εξοικονόμηση ενέργειας*: 20 %

 

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.

* Έως 20% εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του IEC 603311, σε

σύγκριση με το RI3320 στη μέγιστη ρύθμιση
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