
 

Ατμοσίδερο με πίεση

PerfectCare Xpress

 
Αυτόματη απενεργοποίηση

ασφαλείας

Αυτόματος αισθητήρας ατμού

 

GC5050/02 Πανεύκολο σιδέρωμα, χωρίς ρυθμίσεις
Με μικρή και πανίσχυρη γεννήτρια ατμού

Σιδερώστε οποιοδήποτε ρούχο σιδερώνεται (μετάξι, λινό, βαμβάκι, κασμίρ ή άλλο ύφασμα),

με όποια σειρά θέλετε, χωρίς να χρειάζεται να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Το Philips

PerfectCare Xpress προσφέρει εκπληκτικά αποτελέσματα με όλα σας τα ρούχα, χωρίς τον

κίνδυνο να καούν ή να δημιουργηθούν γυαλάδες. Το σιδέρωμα είναι πλέον πραγματικά απλό.

Μία ιδανική ρύθμιση για όλα σας τα ρούχα

OptimalTemp: Ο ιδανικός συνδυασμός ατμού και θερμοκρασίας

100% εύκολο στη χρήση, χωρίς επιπλέον ρυθμίσεις

100% ασφαλές για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται

100% γρήγορο σε όλα τα υφάσματα - δεν υπάρχει πιο γρήγορο ατμοσίδερο

Ελεγμένο και εγκεκριμένο από ανεξάρτητους ειδικούς υφασμάτων

Γρήγορο και ισχυρό σιδέρωμα

2600 W, για γρήγορη προθέρμανση και πανίσχυρη απόδοση

Συνεχής πανίσχυρη παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό

Ανθεκτικό στις γρατσουνιές, εξαιρετικά ανθεκτική πλάκα Anodilium

Άνετο σιδέρωμα

3 τρόποι αυτόματης απενεργοποίησης ασφαλείας

Σίδερο με έξυπνη λυχνία κατάστασης

Ο αυτόματος αισθητήρας ατμού ενεργοποιεί αυτόματα τον ατμό
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Χαρακτηριστικά

100% ασφαλές

100% ασφαλές ακόμα και για τα πιο ευαίσθητα

υφάσματα, όπως μετάξι, κασμίρ, μαλλί και πολυέστερ.

Ανεξάρτητα ινστιτούτα δοκιμών που ειδικεύονται

στα σίδερα χρησιμοποίησαν το PerfectCare στα

πλέον ευαίσθητα υφάσματα που σιδερώνονται και

επιβεβαίωσαν τα τέλεια αποτελέσματα.

100% εύκολο στη χρήση

100% ευκολία στη χρήση, χωρίς επιπλέον ρυθμίσεις.

Τώρα μπορείτε να σιδερώνετε όλα τα ρούχα σας

μαζί ανεξάρτητα από το ύφασμα, χωρίς να

χρειάζεται να περιμένετε ή να ρυθμίζετε το διακόπτη

θερμοκρασίας της συσκευής.

100% γρήγορο

100% γρήγορο σιδέρωμα, χωρίς να ξεχωρίζετε τα

ρούχα - σιδερώστε τα όλα με μια ρύθμιση ατμού.

Ελεγμένο και εγκεκριμένο από ειδικούς:

Αυτό το σίδερο έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί από

ανεξάρτητα ινστιτούτα δοκιμών που ειδικεύονται στα

υφάσματα.

Πλάκα Anodilium

Εξαιρετική ολίσθηση, εντυπωσιακή ανθεκτικότητα

στις γρατζουνιές, εύκολο στον καθαρισμό, μοναδική

ανθεκτικότητα!

2600W για γρήγορη προθέρμανση

2600 W, για γρήγορη προθέρμανση και πανίσχυρη

απόδοση της συσκευής σε όλα τα ρούχα που

σιδερώνονται.

Αυτόματος αισθητήρας ατμού

Ο πρωτοποριακός αυτόματος αισθητήρας ατμού με

ανίχνευση κίνησης ενεργοποιεί αυτόματα τον ατμό

όταν μετακινείτε το σίδερο στη σιδερώστρα. Έτσι,

παράγεται πάντα η σωστή ποσότητα ατμού για την

αποτελεσματική αφαίρεση των τσακίσεων, ενώ

ταυτόχρονα μειώνεται η περιττή κατανάλωση.

Κορυφαία αποτελέσματα και ενεργειακή απόδοση.

Συνεχής παροχή ατμού έως 50 γρ./λεπτό

Συνεχής πανίσχυρη παροχή ατμού έως και 50 γρ./

λεπτό, για καλύτερη αφαίρεση των τσακίσεων από

όλα σας τα ρούχα.

Έξυπνη λυχνία κατάστασης

Η έξυπνη λυχνία κατάστασης σάς δείχνει την

κατάσταση του σίδερου ανά πάσα στιγμή.

OptimalTemp

Μία ιδανική ρύθμιση για όλα σας τα ρούχα. Πάντοτε

ο τέλειος συνδυασμός ατμού και θερμοκρασίας, χάρη:

1) Στον προηγμένο επεξεργαστή έξυπνου ελέγχου

που ρυθμίζει τον τέλειο συνδυασμό ατμού και

θερμοκρασίας 2) Στο μικρό σύστημα ατμού που

προσφέρει πανίσχυρη συνεχή παροχή ατμού για όλα

σας τα υφάσματα 3) Στην απομονωμένη πλάκα για να

σιδερώνετε με ασφάλεια όλα τα υφάσματα, ακόμη και

τα πιο ευαίσθητα
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Προδιαγραφές

Γρήγορη και πανίσχυρη αφαίρεση τσακίσεων

Πλάκα: Anodilium

Τεχνολογία OptimalTemp

Συνεχόμενη παροχή ατμού: 50 γρ./λεπτό

Ενεργό Άκρο Ατμού

Ρεύμα: 2600 W

Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.

Εύκολη χρήση

Χωρητικότητα δοχείου νερού: 320 ml

Λειτουργία διακοπής σταξίματος

Μαλακή λαβή

Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας

Σύστημα τύλιξης καλωδίου: Κλιπ καλωδίου

Μήκος καλωδίου ρεύματος: 2,5 m

Ελευθερία καλωδίου (περιστρεφόμενο): Ελευθερία

καλωδίου 360 μοιρών

Ασφαλές για όλα τα υφάσματα: Ακόμα και για

ευαίσθητα όπως τα μεταξωτά

Διαχείριση αλάτων

Χρήση και με νερό βρύσης

Λύση καθαρισμού αλάτων: Ταμπλέτες καθαρισμού

αλάτων + ξέβγαλμα
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