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Ισχύς με ακρίβεια
Ισχυρός ατμός, εξαιρετική ολίσθηση

Για ευκολότερο και ομαλότερο σιδέρωμα, χρειάζεστε τον καλύτερο συνδυασμό ολίσθησης και ισχυρού ατμού. Αυτό το σίδερο

με πλάκα SteamGlide σας προσφέρει το καλύτερο δυνατό και στις δύο περιπτώσεις!

Εύκολη ολίσθηση σε όλα τα υφάσματα

Η πλάκα SteamGlide είναι η πλάκα κορυφαίας ποιότητας της Philips

Άνετο σιδέρωμα

Πολύ μακρύ καλώδιο 3 μ. για μεγαλύτερη ευκολία

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

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

Εισχωρεί σε δύσκολα σημεία

Το άκρο ατμού σας επιτρέπει τη χρήση ατμού σε δυσπρόσιτα σημεία

Ασφαλές σιδέρωμα

Το σύστημα drip-stop εξασφαλίζει ρούχα χωρίς λεκέδες όταν σιδερώνετε
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Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Ενεργό Άκρο Ατμού

Το μοναδικό, ενεργό σε εξαγωγή ατμού άκρο

συνδυάζει μια ιδιαίτερα μυτερή πλάκα με ειδικές

επιμήκεις εγκοπές στην άκρη για τα καλύτερα δυνατά

αποτελέσματα ακόμα και στα πιο μικρά και δύσκολα

σημεία.

Πλάκα SteamGlide

Η πλάκα SteamGlide είναι η καλύτερη πλάκα της

Philips. Είναι εκπληκτικά ανθεκτική στις γρατζουνιές,

γλιστράει εξαιρετικά και καθαρίζεται εύκολα.

 

Γρήγορη και πανίσχυρη αφαίρεση τσακίσεων

Πλάκα: SteamGlide

Συνεχόμενη παροχή ατμού

Συνεχόμενη παροχή ατμού: 40 γρ./λεπτό

Βολή ατμού: 130 g

Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.

Μεταβλητές ρυθμίσεις ατμού

Ψεκασμός

Ενεργό Άκρο Ατμού

Ρεύμα: 2400 W

Εύκολη χρήση

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 350 ml

Γέμισμα και άδειασμα νερού: Πολύ μεγάλο στόμιο

γεμίσματος

Drip stop

Μαλακή λαβή

Σύστημα τύλιξης καλωδίου: Κλιπ καλωδίου

Μήκος καλωδίου ρεύματος: 3 m

Ελευθερία καλωδίου (περιστρεφόμενο): Ελευθερία

καλωδίου 360 μοιρών

Διαχείριση αλάτων

Χρήση και με νερό βρύσης

Λύση καθαρισμού αλάτων: Διπλό ενεργό σύστημα

καθαρ. αλάτων

Τεχνικές προδιαγραφές

Βάρος σίδερου: 1,55 κ.

Διαστάσεις προϊόντος: 30,3 x 12 x 15,2 εκ.

Τάση: 220 - 240 V

 

© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν

χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα

ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή

στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

Ημερομηνία έκδοσης

2021‑04‑19

Έκδοση: 11.0.1

12 NC: 0000 000 00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

