
 

Ατμοσίδερο

PowerLife

  2300 W

40 γρ./λεπτό συνεχής παροχή ατμού

Βολή ατμού 145 γρ.

Πλάκα SteamGlide

 

GC2991/30

Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με την πλάκα SteamGlide*

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

την πλάκα SteamGlide που είναι ανθεκτική στις γρατσουνιές, τη συνεχή υψηλή παροχή ατμού

και την ενσωματωμένη λειτουργία καθαρισμού αλάτων, αυτό το σίδερο υψηλής ποιότητας

έχει απόδοση με διάρκεια.

Γρήγορη και πανίσχυρη αφαίρεση τσακίσεων

2300 W για γρήγορη θέρμανση

Η βολή ατμού έως 145 γρ. αντιμετωπίζει και τις πιο επίμονες τσακίσεις

Παροχή ατμού έως 40 γρ./λεπτό για ισχυρή, σταθερή απόδοση

Κάθετο σιδέρωμα με ατμό για υφάσματα που κρέμονται

Απόδοση μεγάλης διάρκειας

Η ανθεκτική στις γρατσουνιές πλάκα SteamGlide προσφέρει εύκολη ολίσθηση

Ενσωματωμένο ρυθμιστικό Calc-clean, απόδοση ατμού μεγάλης διάρκειας

Δοκιμασμένο καλώδιο για μέγιστη αντοχή και ασφάλεια

Άνετο σιδέρωμα

Το σύστημα Drip Stop διατηρεί τα ρούχα σας χωρίς λεκέδες, όταν σιδερώνετε

Πρακτική, ανάγλυφη λαβή για εύκολο χειρισμό
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Χαρακτηριστικά

2300 W για γρήγορη θέρμανση

Επιτυγχάνει γρήγορη προθέρμανση και ισχυρή

απόδοση.

Βολή ατμού έως 145 γρ.

Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση

των επίμονων τσακίσεων.

Συνεχής παροχή ατμού έως 40 γρ/λεπτό

Ανθεκτική και σταθερή παροχή ατμού για την

αφαίρεση των τσακίσεων γρηγορότερα.

Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.

Η κάθετη λειτουργία ατμού σάς επιτρέπει να

φρεσκάρετε τα ρούχα στην κρεμάστρα, καθώς και να

αφαιρείτε τις τσακίσεις από τις κρεμασμένες

κουρτίνες. Δεν απαιτείται σιδερώστρα.

Πλάκα SteamGlide

Η ειδική πλάκα SteamGlide γλιστράει ομαλά σε κάθε

ύφασμα. Είναι αντικολλητική, ανθεκτική στις

γρατσουνιές και καθαρίζεται εύκολα.

Ενσωματωμένη λειτουργία καθαρισμού αλάτων

Αυτό το σίδερο λειτουργεί με νερό βρύσης. Η

λειτουργία καθαρισμού Calc-clean είναι

ενσωματωμένη στη συσκευή, έτσι ώστε να

αντιμετωπίζεται η συσσώρευση αλάτων και να

διατηρείται η κορυφαία απόδοση.

Καλώδιο δοκιμασμένης ποιότητας

Όλα τα καλώδια των ατμοσίδερών μας έχουν

δοκιμαστεί για μέγιστη ασφάλεια και αντοχή.

Ξεχάστε τα σταξίματα

Το σύστημα Drip Stop σάς επιτρέπει να σιδερώνετε

ευαίσθητα υφάσματα σε χαμηλές θερμοκρασίες

αξιόπιστα. Δεν χρειάζεται πια να ανησυχείτε για τις

σταγόνες νερού που προκαλούν λεκέδες.

Άνετη λαβή

Η ανάγλυφη λαβή εξασφαλίζει άνετο, εργονομικό

κράτημα, για να κρατάτε σταθερά το σίδερο χωρίς να

γλιστρά.

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

Εύκολη χρήση

Drip Stop

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 320 ml

Πολύ μεγάλο στόμιο γεμίσματος

Εξαιρετικά σταθερή βάση

Χρήση και με νερό βρύσης

Ονομασία πλάκας: SteamGlide

Γρήγορη αφαίρεση τσακίσεων

Ψεκασμός νερού

Συνεχής παροχή ατμού: 40 γρ./λεπτό

Ρεύμα: 2300 W

Βολή ατμού: 145 ζ

Οικολογική αποδοτικότητα

Εγχειρίδιο: 100% ανακυκλωμένο χαρτί

Εγγύηση

Διεθνής εγγύηση 2 ετών

Μέγεθος και βάρος

Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΥxΜ): 33,2x16,7x13,7 εκ.

Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΥxΜ): 31,2x14,7x12,7 εκ.

Βάρος σίδερου: 1,255 κ.

Διαχείριση αλάτων

Αφαίρεση αλάτων και καθαρισμός: Ενσωματωμένη

λειτουργία καθαρισμού αλάτων

* Δοκιμάστηκε σε σύγκριση με την αντικολλητική πλάκα non-stick

της Philips
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