Ατμοσίδερο
EcoCare
2400W
Βολή ατμού 130 γρ.
ECO

100% ισχύς ατμού, 25%* λιγότερη ενέργεια.
GC3720/02

με Αυτόματη εξοικονόμηση ενέργειας και 30% ανακυκλωμένο υλικό
Η πρωτοποριακή λειτουργία αυτού του ατμοσίδερου της Philips εξασφαλίζει 100% ισχύ
ατμού για άψογη αφαίρεση των τσακίσεων. Παράλληλα, εξοικονομεί αυτόματα 25%* ενέργεια,
καθώς περιορίζει την περιττή κατανάλωση ατμού. Το 30% του πλαστικού και του αλουμινίου
στο σίδερο είναι ανακυκλωμένο.
Άνετο σιδέρωμα
Βολή ατμού 130 γρ. για εύκολη αφαίρεση των επίμονων τσακίσεων
Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Η διπλή ενεργή προστασία εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων
Ασφαλές σιδέρωμα
Η διακοπή σταξίματος εξασφαλίζει ρούχα χωρίς λεκέδες όταν σιδερώνετε
Αυτόματη εξοικονόμηση ενέργειας
Αυτόματη εξοικονόμηση ενέργειας

Ατμοσίδερο

GC3720/02

Χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές

Βολή ατμού έως 130 γρ.
Χρησιμοποιώντας τη βολή ατμού απελευθερώνετε
ατμό έως και 130 γρ., για να αφαιρείτε ακόμα και τις
πιο επίμονες τσακίσεις

Σύστημα διακοπής σταξίματος

Διπλή ενεργή προστασία από τα άλατα

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.
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.

Αυτόματη εξοικονόμηση ενέργειας

Γρήγορη και πανίσχυρη αφαίρεση τσακίσεων
Πλάκα: SteamGlide
Συνεχόμενη παροχή ατμού: 40 γρ./λεπτό
Βολή ατμού: 130 g
Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.
Ψεκασμός
Ρεύμα: 2400 W
Εύκολη χρήση
Χωρητικότητα δοχείου νερού: 300 ml
Γέμισμα και άδειασμα νερού: Πολύ μεγάλο στόμιο
γεμίσματος
Λειτουργία διακοπής σταξίματος
Μαλακή λαβή
Σύστημα τύλιξης καλωδίου:
Κλιπ καλωδίου
Ελευθερία καλωδίου (περιστρεφόμενο):
Περιστρεφόμενο καλώδιο 180 μοιρών
Βιωσιμότητα
Εξοικονόμηση ενέργειας: 25% εξοικονόμηση
ενέργειας

Αυτόματη εξοικονόμηση ενέργειας Το πρωτοποριακό
αυτό χαρακτηριστικό του σίδερου ατμού της Philips
εξασφαλίζει 100% ισχύ ατμού για άψογη αφαίρεση
των τσακίσεων ενώ παράλληλα εξοικονομεί
αυτόματα ενέργεια καθώς εξαλείφει την περιττή
κατανάλωση ατμού.
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Διαχείριση αλάτων
Χρήση και με νερό βρύσης
Λύση καθαρισμού αλάτων: Διπλό ενεργό σύστημα
καθαρ. αλάτων
Τεχνικές προδιαγραφές
Βάρος σίδερου: 1,6 κ.
Τάση: 220 - 240 V
Μήκος καλωδίου: 2,5 μ.

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 25% εξοικονόμηση ενέργειας, βάσει του IEC 603311, σε
σύγκριση με το RI3320, στη ρύθμιση μέγιστου ατμού

