
 

Σίδερο με γεννήτρια

ατμού

FastCare

  Μέγιστη πίεση αντλίας 5,5 bar

Βολή ατμού 250 γρ.

Κλείδωμα μεταφοράς

Αποσπώμενη δεξαμενή νερού 2,2 L

 

GC7710/20

Γρήγορο και άνετο σιδέρωμα
Με αποσπώμενη δεξαμενή νερού

Χάρη στη μεγάλη αποσπώμενη δεξαμενή νερού για εύκολο γέμισμα, την ισχυρή βολή ατμού

και την κεραμική πλάκα SteamGlide θα μειώσετε σημαντικά το χρόνο σιδερώματος, ενώ το

κλείδωμα μεταφοράς και η λειτουργία Smart CalcClean κάνουν το σιδέρωμα παιχνιδάκι.

Μέγιστη άνεση

Εξαιρετικά μεγάλη αποσπώμενη δεξαμενή νερού 2,2 L, ιδανικό για οικογένειες

Κλείδωμα μεταφοράς για εύκολη και ασφαλή μεταφορά

Γεμίστε με νερό βρύσης ανά πάσα στιγμή.

Έξυπνη υπενθύμιση καθαρισμού αλάτων με ήχο και φως

Αυτόματη απενεργοποίηση για σιγουριά και εξοικονόμηση ενέργειας

Γρήγορο σιδέρωμα

Μέγιστη πίεση αντλίας 5,5 bar

Έτοιμο για χρήση σε 2 λεπτά, με απεριόριστη αναπλήρωση

Ομαλή και εύκολη ολίσθηση με κεραμική πλάκα SteamGlide

Συνεχής παροχή ατμού

Βολή ατμού έως 250 γρ.



Σίδερο με γεννήτρια ατμού GC7710/20

Χαρακτηριστικά

Αποσπώμενη δεξαμενή νερού 2,2 L

Χάρη στη μεγάλη αποσπώμενη δεξαμενή νερού για

εύκολο γέμισμα, την ισχυρή βολή ατμού και την

κεραμική πλάκα SteamGlide θα μειώσετε σημαντικά

το χρόνο σιδερώματος, ενώ το κλείδωμα μεταφοράς

και η έξυπνη λειτουργία καθαρισμού αλάτων κάνουν

το σιδέρωμα παιχνιδάκι

Ασφαλές κλείδωμα μεταφοράς

Αυτό το σίδερο με γεννήτρια ατμού διαθέτει ασφαλές

κλείδωμα μεταφοράς. Μπορείτε να κλειδώσετε το

σίδερό σας στη βάση, αυξάνοντας την ασφάλειά του

και μειώνοντας τον κίνδυνο να ακουμπήσει κάποιος

τη ζεστή πλάκα του σίδερου. Μπορείτε επίσης να

μεταφέρετε εύκολα τη γεννήτρια ατμού.

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.

Έξυπνη λειτουργία καθαρισμού αλάτων

Η έξυπνη λειτουργία καθαρισμού αλάτων είναι μια

ενσωματωμένη λειτουργία αφαλάτωσης και

καθαρισμού, που σας βοηθά να προστατεύετε τη

συσκευή σας. Για να εξασφαλίσετε βέλτιστη απόδοση

ατμού και μεγάλη διάρκεια ζωής και για να

εμποδίσετε τη δημιουργία λευκών νιφάδων, αυτό το

σίδερο με γεννήτρια ατμού σας υπενθυμίζει να

κάνετε αφαλάτωση. Για μέγιστη ευκολία μην ξεχνάτε

να χρησιμοποιείτε πάντα το δοχείο έξυπνου

καθαρισμού αλάτων που παρέχεται με τη συσκευή

σας.

Μέγιστη πίεση αντλίας 5,5 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.

Έτοιμο για χρήση 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.

Κεραμική πλάκα SteamGlide

Η κεραμική πλάκα SteamGlide γλιστρά απαλά και δεν

χαράσσεται, για ομαλό σιδέρωμα

Συνεχής παροχή ατμού

Όσο περισσότερος ο ατμός, τόσο πιο γρήγορο το

σιδέρωμα. Η μοναδική τεχνολογία στα σίδερα με

γεννήτριες ατμού της Philips κάνει το σιδέρωμα πιο

εύκολο, γρήγορο και αποτελεσματικό.

Βολή ατμού έως 250 γρ.

Η βολή ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθετο

ατμό και επίμονες τσακίσεις.

Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας

Η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης

απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή, αν δεν

χρησιμοποιηθεί για μερικά λεπτά, εξοικονομώντας

επίσης ενέργεια.
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Προδιαγραφές

Εύκολη χρήση

Αποσπώμενο δοχείο νερού

Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,6 μ.

Ετοιμότητα χρήσης: Ηχητική ένδειξη

Αναπλήρωση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια

της χρήσης

Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας

Ονομασία πλάκας: Κεραμική πλάκα SteamGlide

Χρήση και με νερό βρύσης

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 2200 ml

Γρήγορη αφαίρεση τσακίσεων

Συνεχής παροχή ατμού: 120 γρ./λεπτό

Ρεύμα: 2400 W

Πίεση: 5,5 bar

Βολή ατμού: 250 γρ.

Ατμός κατ' απαίτηση

Τάση: 220-240 volt

Οικολογική αποδοτικότητα

Εγχειρίδιο χρήσης: 100% ανακυκλωμένο χαρτί

Εγγύηση

Διεθνής εγγύηση 2 ετών

Αποθήκευση

Κλείδωμα μεταφοράς: Για μεταφορά και ασφάλεια

Αποθήκευση σωλήνα: Χώρος αποθήκευσης σωλήνα

Τεχνολογία

Γεννήτρια ατμού ProVelocity
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