
Σίδερο με γεννήτρια

ατμού

FastCare Compact

  Μέγιστη πίεση αντλίας 5,2 bar

Βολή ατμού έως και 220 γρ.

Σταθερό δοχείο νερού 1,3 L

Κλείδωμα μεταφοράς

 
GC6730/30

Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*

Η πανίσχυρη, συνεχής παροχή ατμού λειτουργεί γρηγορότερα σε σύγκριση με ένα ατμοσίδερο, με δεξαμενή νερού εύκολης

αναπλήρωσης και γρήγορη προθέρμανση. Μικρό και ελαφρύ για εύκολη αποθήκευση.

Γρήγορο και πανίσχυρο

Πανίσχυρος ατμός για τέλεια αφαίρεση των τσακίσεων

Περιλαμβάνεται δοχείο καθαρισμού αλάτων - χωρίς φίλτρα και επιπλέον κόστος

Κεραμική πλάκα για αντοχή και εύκολη ολίσθηση

Μικρό και πρακτικό

Ελαφρύ και μικρό για εύκολη χρήση και αποθήκευση

Μεγάλο δοχείο για χρήση μεγάλης διάρκειας

Κλείδωμα μεταφοράς για ασφαλή και εύκολη μεταφορά

Αυτόματη διακοπή λειτουργίας όταν το σίδερο παραμείνει χωρίς επίβλεψη



Σίδερο με γεννήτρια ατμού GC6730/30

Χαρακτηριστικά

Εξαιρετικά ισχυρή παροχή ατμού

Η ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού αντιμετωπίζει

ακόμα και τα πιο χοντρά υφάσματα με ευκολία. Δείτε

τις επίμονες τσακίσεις να εξαφανίζονται με μια

επιπλέον βολή ατμού στα σημεία που είναι

απαραίτητο. Αυτή η επιπλέον βολή ατμού είναι

ιδανική για κάθετο σιδέρωμα, για να φρεσκάρετε τα

ρούχα και τις κουρτίνες.

Αυτόματη διακοπή λειτουργίας

Η αυτόματη διακοπή λειτουργίας απενεργοποιεί

αυτόματα το σίδερο με γεννήτρια ατμού εάν δεν έχει

χρησιμοποιηθεί για λίγα λεπτά. Έτσι, εξοικονομείτε

ενέργεια και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.

Κλείδωμα μεταφοράς

Κλειδώστε το σίδερο με ασφάλεια στη βάση, για

εύκολη μεταφορά στο σπίτι και για να μειώσετε τον

κίνδυνο ακούσιας επαφής με την καυτή πλάκα του

σίδερου.

Δοχείο νερού 1,3 L

Ένα διαφανές δοχείο 1,3 λίτρων σάς παρέχει

περισσότερη από 1 ώρα συνεχούς χρήσης. Δείτε

καθαρά πόσο νερό απομένει και ξαναγεμίστε το

εύκολα ανά πάσα στιγμή στη βρύση από το μεγάλο

άνοιγμα γεμίσματος.

Έξυπνη αφαίρεση αλάτων

Το ενσωματωμένο σύστημα αφαίρεσης αλάτων Smart

Calc Clean σάς υπενθυμίζει πότε πρέπει να

καθαρίσετε τα άλατα. Περιλαμβάνει ένα δοχείο που

διευκολύνει την αφαίρεση αλάτων. Αυτό σημαίνει ότι

δεν χρειάζεστε φίλτρα, ούτε υπάρχει επιπλέον

κόστος.

Συμπαγής και πρακτικός σχεδιασμός

Το ελαφρύ και μικρό μέγεθος το καθιστά ιδανικό για

αποθήκευση και τοποθετείται άνετα πάνω στη

σιδερώστρα. Χάρη στην αποκλειστική τεχνολογία

ProVelocity, οι γεννήτριες ατμού μας είναι μικρότερες

και πιο συμπαγείς από ποτέ.

Κεραμική πλάκα

Η ανθεκτική κεραμική πλάκα γλιστράει άψογα σε όλα

τα ρούχα. Είναι αντικολλητική, ανθεκτική στις

γρατσουνιές και καθαρίζεται εύκολα.
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Προδιαγραφές

Τεχνολογία

Γεννήτρια ατμού ProVelocity

Γρήγορη αφαίρεση τσακίσεων

Συνεχής παροχή ατμού: Έως και 110 γρ./λεπτό

Ρεύμα: 2400 W

Πίεση: Μέγιστη πίεση αντλίας 5,2 bar

Ετοιμότητα χρήσης: 2 Ελάχ.

Βολή ατμού: Έως και 220 ζ

Ατμός κατ' απαίτηση

Τάση: 220-240 volt

Εύκολη χρήση

Πλάκα που γλιστράει: 3 αστέρια

Ονομασία πλάκας: Κεραμικό

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 1300 ml

Μήκος σωλήνα: 1,6 ιγ

Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,65 ιγ

Ετοιμότητα χρήσης: Φωτεινή ένδειξη, Ηχητική

Ετοιμότητα χρήσης: Φωτεινή ένδειξη, Ηχητική

ένδειξη

Αναπλήρωση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια

της χρήσης

Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας

Πλάκα που δεν χαράσσεται: 3 αστέρια

Χρήση και με νερό βρύσης

Διαχείριση αλάτων

Αφαίρεση αλάτων και καθαρισμός: Έξυπνη λειτουργία

καθαρισμού αλάτων

Υπενθύμιση αφαίρεσης αλάτων: Φωτειν, Ήχος, δεν

χρειάζονται φίλτρα, χωρίς επιπλέον κόστος

Εγγύηση

Διεθνής εγγύηση 2 ετών

Αποθήκευση

Κλείδωμα μεταφοράς: Για μεταφορά και ασφάλεια

Σύστημα τύλιξης καλωδίου: Χώρος αποθήκευσης

καλωδίου

Αποθήκευση σωλήνα: Χώρος αποθήκευσης σωλήνα

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ

Δοχείο καθαρισμού αλάτων

Μέγεθος και βάρος

Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΥxΜ): 25 x 27 x 40 εκ.

Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΥxΜ): 21 x 23 x 35,4 εκ.

Συνολικό βάρος με τη συσκευασία: 4,1 κ.

Βάρος σίδερου: 1,25 κ.

Βάρος σίδερου + βάσης: 2,9 κ.

Οικολογική αποδοτικότητα

Συσκευασία προϊόντος: 100% ανακυκλώσιμη

* Σε σύγκριση με το ατμοσίδερο PowerLife της Philips
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