
Ατμοσίδερο
 

Παροχή ατμού 45 γρ./λεπτό, βολή

180 γρ.

Κεραμική πλάκα

2600W

Αυτόματη απενεργοποίηση

ασφαλείας

 
GC3584/30

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.

Άνετο σιδέρωμα

Διακοπή σταξίματος, για ρούχα χωρίς λεκέδες όταν σιδερώνετε

Πολύ μεγάλο δοχείο νερού 400 ml, για πιο αραιό γέμισμα

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Λειτουργία καθαρισμού αλάτων για αποφυγή συσσώρευσης αλάτων

Αφαιρεί εύκολα τις τσακίσεις

Συνεχής παροχή ατμού έως 40 γρ./λεπτό

Βολή ατμού έως 180 γρ.

Κεραμική πλάκα EasyFlow



Ατμοσίδερο GC3584/30

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

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.

Λειτουργία καθαρισμού αλάτων

Η λειτουργία καθαρισμού αλάτων σάς επιτρέπει να

καθαρίζετε το σίδερο Philips απλώς με νερό για να

αφαιρέσετε τα σωματίδια αλάτων από αυτό. Αυτό θα

παρατείνει τη διάρκεια ζωής του σίδερού σας.

Παροχή ατμού έως 40 γρ./λεπτό

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.

Μεγάλο δοχείο νερού

Άνετο σιδέρωμα με λιγότερο γέμισμα. Χάρη στο πολύ

μεγάλο δοχείο νερού 400ml, μπορείτε να σιδερώνετε

περισσότερη ώρα χωρίς να χρειάζεται γέμισμα. Τα

μεγάλα κουμπιά και το πρακτικό ρυθμιστικό ατμού

είναι εύκολα προσβάσιμα και σας παρέχουν πλήρη

έλεγχο.

Κεραμική πλάκα EasyFlow

Η κεραμική πλάκα EasyFlow είναι ανθεκτική στις

γρατζουνιές, με εξαιρετική ολίσθηση και εύκολο

καθαρισμό.

Βολή ατμού έως 180 γρ.

Η βολή ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθετο

ατμό και επίμονες τσακίσεις.

Γρήγορη αφαίρεση τσακίσεων

Συνεχής παροχή ατμού: 45 γρ./λεπτό

Ρεύμα: 2600 W

Βολή ατμού: 180 γρ.

Μεταβλητά επίπεδα ατμού

Τάση: 220 volt

Εύκολη χρήση

Ονομασία πλάκας: Κεραμική πλάκα SteamGlide

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 400 ml

Μήκος καλωδίου ρεύματος: 2 μ.

Άκρο ατμού ακριβείας

Αναπλήρωση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια

της χρήσης

Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας

Πλαϊνό πορτάκι ανοίγματος

Διαχείριση αλάτων

Αφαίρεση αλάτων και καθαρισμός: Αυτοκαθαρισμός

Αποθήκευση

Σύστημα τύλιξης καλωδίου: Κλιπ καλωδίου
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