
Σίδερο με γεννήτρια

ατμού

SpeedCare

  Μέγιστη πίεση αντλίας 4,2 bar

Σταθερό δοχείο νερού 1,2 L

 
GC6611

Ταχύτερο σιδέρωμα με

διπλάσιο ατμό**

Η γεννήτρια ατμού Philips SpeedCare αποδίδει περισσότερο ατμό από τα ατμοσίδερα, για να

σιδερώνετε ακόμα πιο γρήγορα. Περάστε περισσότερο χρόνο με τους αγαπημένους σας,

χάρη στο σίδερο με γεννήτρια ατμού Philips SpeedCare.

Γρήγορο και ισχυρό σιδέρωμα

Μέγιστη πίεση αντλίας 4,2 bar

Λειτουργεί με νερό βρύσης, μπορείτε να το γεμίσετε ανά πάσα στιγμή

Βολή ατμού έως 120 γρ.

Έτοιμο για χρήση σε 2 λεπτά, με απεριόριστη αναπλήρωση

Άκρο τριπλής ακρίβειας για βέλτιστο έλεγχο και ορατότητα

Πλάκα αντικολλητικής επίστρωσης

Έξυπνο σύστημα καθαρισμού αλάτων με ήχο, φωτεινή ένδειξη και λυχνία υπενθύμισης

Δοχείο νερού 1,2 L και αναπλήρωση ανά πάσα στιγμή κατά το σιδέρωμα

Μικρό και ελαφρύ για εύκολη αποθήκευση
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Χαρακτηριστικά

Έτοιμος ατμός σε 2 λεπτά

Ο ατμός είναι έτοιμος για χρήση σε 2 λεπτά και

μπορείτε να τον ξαναγεμίσετε ανά πάσα στιγμή κατά

τη διάρκεια του σιδερώματος.

Δεξαμενή νερού 1,2 L

Η γεννήτρια ατμού SpeedCare διαθέτει δοχείο νερού

1,2 L για να σιδερώνετε χωρίς γέμισμα περισσότερο

από 1 ώρα και να γλιτώνετε το επαναλαμβανόμενο

γέμισμα κάθε φορά που έχετε πολλά ρούχα για

σιδέρωμα. Επίσης, η τεχνολογία αυτή σας επιτρέπει

να γεμίζετε το δοχείο νερού κατά τη διάρκεια του

σιδερώματος χωρίς να χρειάζεται να περιμένετε 2

ώρες για να κρυώσει η συσκευή.

Άκρο τριπλής ακρίβειας

Το άκρο του σίδερου Philips διαθέτει 3

χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν μοναδική

ακρίβεια: μυτερή άκρη, αυλάκι για σιδέρωμα γύρω

από κουμπιά και μύτη με κομψή σχεδίαση. Έτσι, χάρη

στο άκρο τριπλής ακρίβειας, μπορείτε να σιδερώνετε

ακόμα και τα πιο δύσκολα σημεία, π.χ. γύρω από τα

κουμπιά ή μεταξύ των πτυχώσεων.

Αντικολλητική πλάκα

Η πλάκα του σίδερου Philips διαθέτει επίστρωση από

ειδικό αντικολλητικό υλικό για άριστη ολίσθηση σε

όλα τα υφάσματα.

Μικρό και ελαφρύ

Χάρη στην επαναστατική τεχνολογία ProVelocity,

κάναμε το σίδερο με γεννήτρια ατμού πιο μικρό από

ποτέ. Η μικρή γεννήτρια ατμού χωρά εύκολα στη

σιδερώστρα για πιο άνετο σιδέρωμα, ενώ

καταλαμβάνει και πολύ μικρότερο χώρο

αποθήκευσης.

Έξυπνο σύστημα καθαρισμού αλάτων

Το έξυπνο σύστημα καθαρισμού αλάτων είναι μια

ενσωματωμένη λειτουργία καθαρισμού και

αφαλάτωσης που προστατεύει το σίδερο με

γεννήτρια ατμού. Μετά από περίπου 10 ώρες

σιδερώματος, το σίδερο παράγει ηχητικές και

φωτεινές ειδοποιήσεις για να σας υπενθυμίσει να το

καθαρίσετε από τα άλατα. Μπορείτε να ακουμπήσετε

το σίδερο πάνω στο δοχείο καθαρισμού αλάτων

ώστε να μην σας πονέσει ο καρπός σας. Αφού

ολοκληρωθεί η διαδικασία και συγκεντρωθεί όλο το

βρώμικο νερό μέσα στο δοχείο, το σίδερο είναι και

πάλι έτοιμο για χρήση.

Μέγιστη πίεση αντλίας 4,2 bar

Όσο περισσότερος είναι ο ατμός, τόσο πιο γρήγορα

γίνεται το σιδέρωμα. Ο συνεχής, εξαιρετικά ισχυρός

ατμός διεισδύει βαθιά στο εσωτερικό του ρούχου με

αποτέλεσμα η διαδικασία να είναι πιο γρήγορη και

αποτελεσματική. Η ισχύς του ατμού μπορεί να

ρυθμιστεί σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Γεμίστε με νερό βρύσης ανά πάσα στιγμή.

Η γεννήτρια ατμού έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί

με νερό βρύσης. Αν το νερό πέσει κάτω από την

ελάχιστη στάθμη, μπορείτε να ξαναγεμίσετε το

δοχείο εύκολα, χωρίς να χρειαστεί να περιμένετε ή

να απενεργοποιήσετε το σίδερο.

Βολή ατμού έως 120 γρ.

Η βολή ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθετο

ατμό και επίμονες τσακίσεις.
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Προδιαγραφές

Διαχείριση αλάτων

Χρήση και με νερό βρύσης

Λύση καθαρισμού αλάτων: Έξυπνη λειτουργία

καθαρισμού αλάτων

Υπενθύμιση καθαρισμού αλάτων

Συνιστάται φιλτραρισμένο νερό

Εύκολη χρήση

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 1200 ml

Γέμισμα και άδειασμα νερού: Πολύ μεγάλο στόμιο

γεμίσματος

Αναπλήρωση ανά πάσα στιγμή

Χρόνος προθέρμανσης: 2 ελάχιστο

Αποθήκευση σωλήνα: Χώρος αποθήκευσης σωλήνα

Αποθήκευση σωλήνα: Χώρος αποθήκευσης σωλήνα

Ελευθερία καλωδίου (περιστρεφόμενο):

Περιστρεφόμενο καλώδιο 180 μοιρών

Μήκος σωλήνα:

1,6 ιγ

Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,8 ιγ

Γρήγορη και πανίσχυρη αφαίρεση τσακίσεων

Σιδέρωμα με ατμό σε κάθετη θέση

Πίεση: Μέγιστη πίεση αντλίας 4,2 bar

Ρεύμα: 2400 W

Συνεχόμενη παροχή ατμού: 95 γρ./λεπτό

Βολή ατμού: 120 ζ

Βάρος και διαστάσεις

Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΥxΒ): 26,4 x 30,3 x

40,4 εκ.

Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΥxΒ): 19,8 x 21,7 x 34,6 εκ.

Βάρος σίδερου: 1,1 κ.

Βάρος σίδερου + βάσης: 2,6 κ.

Σέρβις

Διετής εγγύηση διεθνώς

* Σε σύγκριση με το ατμοσίδερο Philips EasySpeed
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