Ατμοσίδερο
PerfectCare
2600W
45 γρ./λεπτό συνεχής παροχή ατμού
Βολή ατμού 200 γρ.
Πλάκα SteamGlide Plus

GC3929/60

Πιο εύκολα και γρήγορα χωρίς ρυθμίσεις
θερμοκρασίας
100% ασφαλές ακόμα και σε ευαίσθητα υφάσματα
Πλέον μπορείτε να σιδερώνετε τα πάντα, από τζιν μέχρι μεταξωτά, χωρίς ρυθμίσεις χάρη
στην τεχνολογία OptimalTEMP που σας παρέχει τον τέλειο συνδυασμό θερμότητας και ατμού
- γρήγορη αφαίρεση των τσακίσεων χωρίς τα ρούχα σας να κινδυνεύουν από καψίματα ή
γυαλάδες.
Άνετο σιδέρωμα χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας
Τεχνολογία OptimalTEMP, δεν απαιτούνται ρυθμίσεις θερμοκρασίας
Ασφαλές για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται, εγγυημένα χωρίς καψίματα
Εύκολο και γρήγορο σιδέρωμα
2600 W για γρήγορη προθέρμανση
Παροχή ατμού έως 45 γρ./λεπτό για ισχυρή, σταθερή απόδοση
Η βολή ατμού έως 200 γρ. απομακρύνει και τις πιο επίμονες τσακίσεις
Πλάκα SteamGlide Plus για κορυφαία απόδοση ολίσθησης
Άνετο σιδέρωμα
Αυτόματη διακοπή λειτουργίας όταν το σίδερο παραμείνει αφύλακτο
Το σύστημα Drip Stop διατηρεί τα ρούχα σας χωρίς λεκέδες, όταν σιδερώνετε
Ενσωματωμένο ρυθμιστικό Calc-clean, απόδοση ατμού μεγάλης διάρκειας
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Χαρακτηριστικά
Δεν απαιτείται ρύθμιση θερμοκρασίας

Συνεχής παροχή ατμού έως και 45 γρ./λεπτό

Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας

Σιδερώνετε τα πάντα, από μεταξωτά μέχρι τζιν,
χωρίς να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία. Χάρη στην
τεχνολογία OptimalTEMP, δεν απαιτούνται επιλογές ή
ρυθμίσεις. Έτσι, δεν χρειάζεται πλέον να χωρίζετε
από πριν τα ρούχα ή να περιμένετε να ζεσταθεί και
να κρυώσει το σίδερο. Είστε έτοιμοι για όλα τα
υφάσματα, ανά πάσα στιγμή.

Ανθεκτική και σταθερή παροχή ατμού για την
αφαίρεση των τσακίσεων γρηγορότερα.

Το σίδερο απενεργοποιείται αυτόματα, αν το αφήσετε
ακίνητο. Αν παραμείνει στη βάση του, σε πλάγια
θέση ή στην πλάκα του, απενεργοποιείται αυτόματα
μετά από 2 λεπτά.

Βολή ατμού έως 200 γρ.

Ξεχάστε τα σταξίματα

Χωρίς καψίματα – εγγυημένα

Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση
των επίμονων τσακίσεων.
Πλάκα SteamGlide Plus
Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, εγγυόμαστε ότι
αυτό το σίδερο δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε
οποιοδήποτε ύφασμα που σιδερώνεται. Μπορείτε
ακόμα και να το αφήσετε με την πλάκα στραμμένη
στα ρούχα ή στη σιδερώστρα. Τέλος στα καψίματα,
τέλος στις γυαλάδες. Εγγυημένα.

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.

2600 W για γρήγορη προθέρμανση
Η αποκλειστική μας πλάκα SteamGlide Plus, με 6
επιστρώσεις και προηγμένη επίστρωση τιτανίου,
έχει εξαιρετική απόδοση ολίσθησης σε κάθε ύφασμα.
Είναι αντικολλητική, ανθεκτική στις γρατσουνιές και
καθαρίζεται εύκολα.

Επιτυγχάνει γρήγορη προθέρμανση και ισχυρή
απόδοση.

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.

Ατμοσίδερο

GC3929/60

Προδιαγραφές
Εύκολη χρήση
Drip Stop
Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας
Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 300 ml
Πολύ μεγάλο στόμιο γεμίσματος
Εξαιρετικά σταθερή βάση
Χρήση και με νερό βρύσης

Γρήγορη αφαίρεση τσακίσεων
Ψεκασμός νερού
Συνεχής παροχή ατμού: 45 γρ./λεπτό
Ρεύμα: 2600 W
Βολή ατμού: 200 ζ
Οικολογική αποδοτικότητα
Εγχειρίδιο: 100% ανακυκλωμένο χαρτί
Εγγύηση
Διεθνής εγγύηση 2 ετών
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Μέγεθος και βάρος
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΥxΜ): 33,2x16,7x13,7 εκ.
Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΥxΜ): 31,2x14,7x12,7 εκ.
Βάρος σίδερου: 1,485 κ.
Διαχείριση αλάτων
Αφαίρεση αλάτων και καθαρισμός: Ενσωματωμένη
λειτουργία καθαρισμού αλάτων

