
 

 

Philips
Γεννήτρια ατμού με πίεση, 
με πίεση ατμού έως και 4 
bar και αντικολλητική 
πλάκα

GC6510
Διπλάσια ταχύτητα σιδερώματος χάρη στην πίεση ατμού
Μικρή και πανίσχυρη γεννήτρια ατμού
Απολαύστε την ευκολία που παρέχει ένα μικρό και φορητό σύστημα Philips και 
διπλασιάστε την ταχύτητα σιδερώματος με την πίεση ατμού.

Γρήγορο και ισχυρό σιδέρωμα
• Μέχρι 4 bar πίεσης ατμού για γρήγορο σιδέρωμα
• Συνεχής παροχή ατμού έως 95 γρ./λεπτό για γρήγορη αφαίρεση των τσακίσεων
• Ατμός για κάθετο σιδέρωμα που αφαιρεί ζάρες από υφάσματα που κρέμονται

Εύκολη χρήση
• Εύκολη ρύθμιση και αποθήκευση

Άνετο σιδέρωμα
• Πλάκα αντικολλητικής επίστρωσης



 Μέχρι 4 bar πίεσης ατμού

Διπλάσια ταχύτητα σιδερώματος με πίεση ατμού. 
Ο παρεχόμενος με πίεση ατμός διεισδύει βαθιά 
στις ίνες, διευκολύνοντας το σιδέρωμα και 
μειώνοντας το χρόνο που απαιτείται, ακόμα και σε 
δύσκολα υφάσματα.

Βολή ατμού έως 95 γρ./λεπτό
Συνεχής παροχή ατμού έως 95 γρ./λεπτό για 
αποτελεσματική αφαίρεση κάθε τσάκισης.
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Γρήγορη και πανίσχυρη αφαίρεση 
τσακίσεων
• Πλάκα: Αντικολλητική
• Παροχή ατμού
• Συνεχόμενη παροχή ατμού: 95 γρ./λεπτό
• Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.
• Πίεση: Έως και 4
• Ενεργό Άκρο Ατμού
• Ρεύμα: 1980 - 2350 W

Εύκολη χρήση
• Χωρητικότητα δοχείου νερού: 800 ml
• Χρόνος προθέρμανσης: 6 λεπτό
• Αποθήκευση σωλήνα: Χώρος αποθήκευσης 

σωλήνα
• Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,8 m
• Μήκος σωλήνα: 1,7 m

Διαχείριση αλάτων
• Χρήση και με νερό βρύσης
• Λύση καθαρισμού αλάτων: Εύκολο ξέβγαλμα

Τεχνικές προδιαγραφές
• Τάση: 220 - 240 V
• Διαστάσεις προϊόντος: 31,9 x 19,9 x 16,6 εκ.
• Βάρος σίδερου: 1,2 κ.
• Βάρος σίδερου + βάσης: 4 κ.
•

Προδιαγραφές
Γεννήτρια ατμού με πίεση, με πίεση ατμού έως και 4 bar και αντικολλητική πλάκα
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