Ατμοσίδερο με
τεχνολογία OptimalTemp
Azur Advanced
3000W
55 γρ./λεπτό συνεχής παροχή ατμού
Βολή ατμού 240 γρ.
Πλάκα SteamGlide Plus

GC4938/20

Σίδερο νέας γενιάς για καλύτερα αποτελέσματα
γρηγορότερα*
Εγγυημένα χωρίς καψίματα
Σιδερώστε τα πάντα, από τζιν μέχρι μετάξι, χωρίς καψίματα* χάρη στην τεχνολογία
OptimalTEMP και με ατμό που διεισδύει έως και 20% πιο βαθιά στις ίνες των υφασμάτων για
ταχύτερη αφαίρεση των τσακίσεων.*
Έξυπνο σιδέρωμα για απόλυτη ευκολία
Τεχνολογία OptimalTEMP: Εγγυημένα χωρίς καψίματα, χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας
Ευκολότερο και γρηγορότερο σιδέρωμα
3000 W για γρήγορη προθέρμανση και πανίσχυρη απόδοση
Ατμός που διεισδύει βαθιά στα ρούχα, για τέλεια αποτελέσματα πιο γρήγορα
55γρ. ατμού που διεισδύουν έως και 20% περισσότερο μέσα στο ύφασμα*
Η βολή ατμού έως 240 γρ. απομακρύνει και τις πιο επίμονες τσακίσεις
Άνετο σιδέρωμα
Γρήγορη απομάκρυνση των αλάτων σε 15 δευτερόλεπτα, για απόδοση ατμού μεγάλης διάρκειας
Ιδιαίτερα μακρύ καλώδιο για μεγαλύτερη ευκολία.
Πλάκα SteamGlide Plus για κορυφαία και εύκολη ολίσθηση
Αυτόματη διακοπή λειτουργίας όταν το σίδερο παραμείνει χωρίς επίβλεψη
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Χαρακτηριστικά
Τεχνολογία OptimalTEMP

Συνεχής παροχή ατμού έως 55 γρ./λεπτό

Χάρη στην τεχνολογία OptimalTemp, εγγυόμαστε ότι
αυτό το σίδερο δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε
οποιοδήποτε ύφασμα σιδερώνεται. Μπορείτε να
σιδερώνετε τα πάντα, από τζιν μέχρι μεταξωτά, από
λινά μέχρι κασμίρ, με ασφάλεια και με όποια σειρά
θέλετε, χωρίς να περιμένετε να προσαρμοστεί η
θερμοκρασία ή να ταξινομείσετε τα ρούχα από πριν.
Τα σίδερα ατμού της Philips με το OptimalTemp
κάνουν το σιδέρωμα ευκολότερο και γρηγορότερο και
έχουν ελεγχθεί από ανεξάρτητους ειδικούς
υφασμάτων.

Ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού που τώρα
διεισδύει έως και 20% περισσότερο μέσα στο
ύφασμα για γρηγορότερη αφαίρεση των τσακίσεων.
Βολή ατμού έως 240 γρ.

Γρήγορη απομάκρυνση των αλάτων σε 15
δευτερόλεπτα

Η βελτιωμένη παραγωγή ατμού εξασφαλίζει εύκολη
διάσπαση των αλάτων και έτσι τώρα συλλέγονται
έως και 5 φορές περισσότερα άλατα* στο δοχείο. Με
τη μέθοδο αφαλάτωσης Quick Calc, το δοχείο
αφαιρείται και αδειάζει εύκολα σε λιγότερο από 15
δευτερόλεπτα για απόδοση ατμού μεγάλης διάρκειας
κάθε μέρα.
Ατμός που διεισδύει βαθιά στα ρούχα
Ειδική σχεδίαση για μέγιστη διείσδυση του ατμού.
Tώρα περνά έως και 20%* περισσότερος ατμός μέσα
από το ύφασμα για τέλεια αποτελέσματα ακόμα πιο
γρήγορα

3000 W για γρήγορη προθέρμανση
Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση
των επίμονων τσακίσεων.

Αυτόματη διακοπή

Πλάκα SteamGlide Plus

Προσφέρει γρήγορη προθέρμανση και πανίσχυρη
απόδοση για να ολοκληρώνετε το σιδέρωμα γρήγορα
Ιδιαίτερα μακρύ καλώδιο
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.

Το ιδιαίτερα μακρύ καλώδιο 3 μέτρων παρέχει
μέγιστη ευκολία και άνεση.

Το σίδερο απενεργοποιείται αυτόματα, αν το αφήσετε
ακίνητο. Αν παραμείνει με την πλάκα στραμμένη
προς τα κάτω, απενεργοποιείται αυτόματα μετά από
30 δευτερόλεπτα. Αν παραμείνει στη βάση του,
απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 8 λεπτά.
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Προδιαγραφές
Εξαιρετικά σταθερή βάση
Μήκος καλωδίου ρεύματος: 3 ιγ
Διακοπή σταξίματος
Πολύ μεγάλο στόμιο γεμίσματος
Αυτόματη διακοπή

Τεχνολογία
Τεχνολογία OptimalTEMP
Γρήγορη αφαίρεση τσακίσεων
Συνεχής παροχή ατμού: 55 γρ./λεπτό
Ρεύμα: 3000 W
Βολή ατμού: 240 ζ
Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.

Εγγύηση
Διεθνής εγγύηση 2 ετών
Οικολογική αποδοτικότητα
Εγχειρίδιο: 100% ανακυκλωμένο χαρτί

Διαχείριση αλάτων
Αφαίρεση αλάτων και καθαρισμός: Γρήγορη
απομάκρυνση αλάτων

Εύκολη χρήση
Ονομασία πλάκας: SteamGlide Plus
Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 330 ml
Εξαιρετικά σταθερή βάση
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Μέγεθος και βάρος
Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΥxΜ): 33,3 x 17,5 x
13,5 εκ.

* Σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται
* Σε σύγκριση με το GC4910

