
Σίδερο ατμού

3300 series

 

Καλώδιο 3 μ.

 
GC3390

Εκπληκτικά αποτελέσματα, ελάχιστη προσπάθεια
3 φορές ευκολότερο

Αυτό το σίδερο ατμού της Philips δεν σας προσφέρει μόνο περισσότερη ευκολία με το μεγάλο άνοιγμα εισόδου νερού, το

εξαιρετικά μακρύ καλώδιο και την ένδειξη στάθμης νερού, αλλά χάρη στη νέα πλάκα SteamGlide κάνει το σιδέρωμα ευκολότερο

και ομαλότερο!

Άνετο σιδέρωμα

Λιγότερο συχνό γέμισμα χάρη στην πολύ μεγάλη δεξαμενή νερού 300 ml

Πολύ μακρύ καλώδιο 3 μ. για μεγαλύτερη ευκολία

Ιδιαίτερα ευκρινής ένδειξη για εξαιρετικά ορατή στάθμη νερού

Εύκολη ολίσθηση σε όλα τα υφάσματα

Η πλάκα SteamGlide είναι η πλάκα κορυφαίας ποιότητας της Philips

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Το διπλό ενεργό σύστημα προστασίας από τα άλατα εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων

Ασφαλές σιδέρωμα

Το σύστημα drip-stop εξασφαλίζει ρούχα χωρίς λεκέδες όταν σιδερώνετε



Σίδερο ατμού GC3390/02

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Πολύ μεγάλη δεξαμενή νερού 300 ml

Λιγότερο συχνό γέμισμα.

Πολύ μακρύ καλώδιο 3 μ.

Χάρη στο πολύ μακρύ καλώδιο 3 μ., μπορείτε να

φτάσετε εύκολα μέχρι τα άκρα της σιδερώστρας σας

- κι ακόμα πιο μακριά!

Εξαιρετικά ορατή στάθμη νερού

Η ιδιαίτερα ευκρινής ένδειξη κάνει τη στάθμη νερού

εξαιρετικά ορατή, ώστε να γνωρίζετε πάντα και μόνο

με μία ματιά εάν έχει απομείνει αρκετό νερό.

Πλάκα SteamGlide

Η πλάκα SteamGlide είναι η καλύτερη πλάκα της

Philips. Είναι εκπληκτικά ανθεκτική στις γρατζουνιές,

γλιστράει εξαιρετικά και καθαρίζεται εύκολα.

 

3 φορές ευκολότερο

Ιδιαίτερα ευκρινής ένδειξη στάθμης νερού

Πολύ μεγάλη οπή εισόδου νερού

Ιδιαίτερα μακρύ καλώδιο: 3 m

Άνετο σιδέρωμα

Περιστροφική κίνηση 360 μοιρών: Παρέχει μέγιστο

βαθμό ελευθερίας κινήσεων κατά το σιδέρωμα

Λειτουργία προστασίας σταξίματος: Φροντίζει να

μένουν τα ρούχα σας χωρίς λεκέδες όταν

σιδερώνετε

Ενσωματωμένος μηχανισμός τυλίγματος καλωδίου

για εύκολη φύλαξη

Αφαιρεί εύκολα τις ζάρες

Συνεχής υψηλή παροχή ατμού για καλύτερη

αφαίρεση των τσακίσεων: 35 g/min γρ./λεπτό

Ελαφρύς ψεκασμός: Ένας ελαφρύς ψεκασμός νοτίζει

ομοιόμορφα το ύφασμα

Μυτερή άκρη: Για σιδέρωμα των δύσκολων σημείων

Βολή ατμού για τις πιο επίμονες τσακίσεις: 100 γρ./

λεπτό

Ενεργό Άκρο Ατμού: Για τα πιο δύσκολα σημεία

Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.: Για υφάσματα που

κρέμονται

Γρήγορο και ισχυρό σιδέρωμα

Ισχύς για γρήγορη προθέρμανση και συνεχή υψηλή

παροχή ατμού: 2300 W

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Διπλό ενεργό σύστ. προστασίας από άλατα:

Αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων και αφαιρεί τα

ελεύθερα σωματίδια αλάτων από το σίδερο

Γλιστράει εύκολα

Πλάκα SteamGlide

Τεχνικές προδιαγραφές

Διαστάσεις: 328 x 129 x 163 εκ.

Συχνότητα: 50-60 Hz

Ρεύμα: 2300 W

Τάση: 220-240 V

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού:

300 ml

Βάρος: 1,64 κ.
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