Ατμοσίδερο
Ατμός 40 γρ./λεπτό, βολή 160 γρ.
Κεραμική πλάκα
2400 Watt

GC3569/02

Λιγότερο γέμισμα, περισσότερο σιδέρωμα
Σίδερο με μεγάλο δοχείο νερού
Τα ατμοσίδερα της σειράς Philips SmoothCare διαθέτουν ένα από τα μεγαλύτερα δοχεία νερού
στην κατηγορία τους. Μπορείτε να σιδερώνετε για περισσότερες ώρες χωρίς να το
ξαναγεμίζετε! Χάρη στον ισχυρό ατμό, μπορείτε να ισιώνετε εύκολα ακόμη και τις πιο
δύσκολες τσακίσεις.
Αφαιρεί εύκολα τις τσακίσεις
Συνεχής παροχή ατμού έως 40 γρ./λεπτό
Βολή ατμού έως 160 γρ. για τις πιο επίμονες τσακίσεις
Κεραμική πλάκα EasyFlow
Άνετο σιδέρωμα
Η διακοπή σταξίματος εξασφαλίζει ρούχα χωρίς λεκέδες όταν σιδερώνετε
Πολύ μεγάλο δοχείο νερού 400 ml, για πιο αραιό γέμισμα
Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Η διπλή ενεργή προστασία εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων

Ατμοσίδερο

GC3569/02

Χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές

Μεγάλο δοχείο νερού

Σύστημα διακοπής σταξίματος

Γρήγορη και πανίσχυρη αφαίρεση τσακίσεων
Πλάκα: Κεραμική πλάκα
Συνεχόμενη παροχή ατμού: 40 γρ./λεπτό
Ρεύμα: 2400 W
Βολή ατμού: 160 g
Άνετο σιδέρωμα
Μήκος καλωδίου: 2 m

Μεγαλύτερος χρόνος σιδερώματος χωρίς επιπλέον
γέμισμα χάρη στην πολύ μεγάλη δεξαμενή νερού 400
ml.

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.

Παροχή ατμού έως 40 γρ./λεπτό
Διπλή ενεργή προστασία από τα άλατα

Εύκολη χρήση
Λειτουργία διακοπής σταξίματος
Χωρητικότητα δοχείου νερού: 400 ml
Μήκος καλωδίου ρεύματος: 2 m
Διαχείριση αλάτων
Λύση καθαρισμού αλάτων: Διπλό ενεργό σύστημα
καθαρ. αλάτων
Τεχνικές προδιαγραφές
Τάση: 220 V

Η συνεχής παροχή ατμού αυτού του ατμοσίδερου
Philips φτάνει τα 40 γρ./λεπτό, προσφέροντας την
ιδανική ποσότητα ατμού ώστε να απομακρύνετε
αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.

Το διπλό ενεργό σύστημα προστασίας από τα άλατα
του ατμοσίδερου Philips εμποδίζει τη συσσώρευσή
τους μέσω ταμπλετών κατά των αλάτων και μιας
εύχρηστης λειτουργίας καθαρισμού αλάτων.

Βολή ατμού έως 160 γρ.
Κεραμική πλάκα EasyFlow

Χάρη στη βολή ατμού 160 γρ., μπορείτε να
εξαφανίσετε εύκολα ακόμα και τις πιο επίμονες
ζάρες.
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Η κεραμική πλάκα EasyFlow είναι ανθεκτική στις
γρατζουνιές, με εξαιρετική ολίσθηση και εύκολο
καθαρισμό.

