
Σίδερο με γεννήτρια

ατμού

PerfectCare Compact

  Μέγιστη πίεση αντλίας 5,3 bar

Βολή ατμού έως και 280 γρ.

Αποσπώμενη δεξαμενή νερού 1,5

λίτρων

Κλείδωμα μεταφοράς

 
GC7808/40

Ταχύτερο σιδέρωμα με διπλάσιο ατμό*
Η μικρότερη σε μέγεθος γεννήτρια ατμού της Philips

Το μικρό σίδερο Philips PerfectCare σιδερώνει τα ρούχα σας πιο γρήγορα χάρη στον ισχυρό

και συνεχή ατμό. Δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε την θερμοκρασία ανάλογα με το ρούχο χάρη

στην τεχνολογία OptimalTEMP. Απολαύστε τη χρήση ενός μικρού και ελαφριού σίδερου που

επιτρέπει πιο εύκολη αποθήκευση.

Καμία ρύθμιση θερμοκρασίας, εγγυημένα χωρίς καψίματα

Σιδερώστε από τζιν μέχρι μεταξωτά χωρίς αλλαγή στη ρύθμιση θερμοκρασίας

Μπορείτε να ακουμπήσετε με ασφάλεια τη ζεστή πλάκα του σίδερου πάνω στη σιδερώστρα

Γρήγορο σιδέρωμα με συνεχή, ισχυρή παροχή ατμού

Πανίσχυρος ατμός για τέλεια αφαίρεση των τσακίσεων

Ενσωματωμένο σύστημα εύκολου καθαρισμού για απόδοση μεγάλης διάρκειας

Πλάκα εξαιρετικής ολίσθησης και αντοχή στις γρατσουνιές

Εξοικονόμηση ενέργειας με τη λειτουργία ECO

Ισχυρή τεχνολογία σε μικρό μέγεθος

Ελαφρύ και μικρό μέγεθος για εύκολη αποθήκευση

Σίγουρο και ασφαλές κλείδωμα μεταφοράς

Μεγάλη δεξαμενή νερού για περισσότερη συνεχόμενη χρήση
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Χαρακτηριστικά

Εξαιρετικά ισχυρή παροχή ατμού

Απολαύστε εξαιρετικά γρήγορο σιδέρωμα με

επαναστατική τεχνολογία. Η ισχυρή και συνεχής

παροχή ατμού αφαιρεί ακόμα και τις πιο επίμονες

τσακίσεις και τα υφάσματα με πιο χοντρές ίνες

ισιώνουν εύκολα και γρήγορα. Επίσης, το σίδερο

διαθέτει επιπλέον βολή ατμού (εάν χρειάζεται),

ιδανική για σιδέρωμα με ατμό σε κάθετη θέση ή

επίμονες τσακίσεις.

Τεχνολογία OptimalTEMP

Με την τεχνολογία OptimalTEMP δεν θα χάνετε

πλέον χρόνο αλλάζοντας ρυθμίσεις θερμοκρασίας,

δεν θα χρειάζεται να περιμένετε μέχρι να

προσαρμοστεί η θερμοκρασία, ούτε θα χωρίζετε από

πριν τα ρούχα. Σιδερώστε υφάσματα από τζιν μέχρι

μεταξωτά χωρίς καψίματα, χάρη στον ιδανικό

συνδυασμό θερμοκρασίας και συνεχούς, ισχυρής

παροχής ατμού.

Ασφαλής τοποθέτηση

Χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία OptimalTEMP

εγγυόμαστε ότι δεν θα προκληθεί κανένα κάψιμο σε

όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται. Πέρα από αυτό,

μπορείτε να αφήσετε την καυτή πλάκα του σίδερου

απευθείας πάνω στο βαμβακερό ύφασμα της

σιδερώστρας χωρίς να προκληθεί ζημιά. Έτσι,

μειώνεται η καταπόνηση των καρπών σας, καθώς

δεν χρειάζεται να σηκώνετε το σίδερο τόσο συχνά

από τη βάση του.

Δεξαμενή νερού 1,5 L

Η δεξαμενή νερού έχει χωρητικότητα 1,5 L, ώστε να

μπορείτε να χρησιμοποιείτε άνετα τη συσκευή για

έως και 1,5 ώρες συνεχόμενα, χωρίς να χρειάζεται

να συμπληρώσετε επιπλέον νερό. Επίσης, είναι

διαφανής, ώστε να μπορείτε να βλέπετε από κάθε

πλευρά πόσο νερό έχει απομείνει για να συνεχίσετε

την αποτελεσματική δημιουργία ατμού. Όταν

χρειαστεί να συμπληρώσετε νερό στη δεξαμενή, το

σίδερο με γεννήτρια ατμού διαθέτει μεγάλο άνοιγμα

που επιτρέπει το εύκολο γέμισμα κάτω από τη βρύση

ή εναλλακτικά με μια κανάτα ή μπουκάλι, οποιαδήποτε

στιγμή, κατά τη διάρκεια του σιδερώματος

Έξυπνη λειτουργία καθαρισμού αλάτων

Η τακτική αφαίρεση των αλάτων προστατεύει το

σίδερο και διατηρεί την απόδοση ατμού. Το σύστημα

έξυπνου καθαρισμού αλάτων είναι μια

ενσωματωμένη λειτουργία αφαίρεσης αλάτων και

καθαρισμού για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του

σίδερου με γεννήτρια ατμού. Το σίδερο θα σας

υπενθυμίζει με ηχητικές και φωτεινές ενδείξεις πότε

πρέπει να εκτελέσετε καθαρισμό και αφαίρεση των

αλάτων. Απλώς τοποθετήστε το σίδερο στο δοχείο

έξυπνου καθαρισμού αλάτων και ξεκινήστε τη

διαδικασία. Χρειάζονται περίπου 2 λεπτά για τη

συλλογή του βρώμικου νερού και των αλάτων. Η

γεννήτρια ατμού θα ηχήσει μία φορά όταν

ολοκληρωθεί η διαδικασία και είναι ξανά έτοιμη για

χρήση.

Ελαφρύ και μικρό μέγεθος

Χάρη στην επαναστατική τεχνολογία ProVelocity,

καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια γεννήτρια ατμού

πιο μικρή από ποτέ. Το μικρότερο μέγεθος ταιριάζει

τέλεια στη σιδερώστρα, για μεγαλύτερη άνεση και

ευκολότερη μεταφορά. Επίσης, το σίδερο με γεννήτρια

ατμού καταλαμβάνει πολύ μικρότερο χώρο

αποθήκευσης.

Πλάκα SteamGlide

Η πλάκα SteamGlide είναι ανθεκτική και

αντικολλητική, με εξαιρετική αντοχή στις

γρατσουνιές και ομαλή ολίσθηση στα υφάσματα.

Επίσης, καθαρίζεται εύκολα, ειδικά σε σύγκριση με

τις πλάκες αλουμινίου.

Ασφαλές κλείδωμα μεταφοράς

Το σίδερο με γεννήτρια ατμού περιλαμβάνει ασφαλές

κλείδωμα μεταφοράς για σταθερή τοποθέτηση στη

βάση, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να γλιστρήσει ή

κάποιος να ακουμπήσει την καυτή πλάκα. Έτσι,

διασφαλίζεται η σίγουρη και εύκολη μεταφορά του

στους χώρους του σπιτιού και η εύκολη αποθήκευσή

του.
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Προδιαγραφές

Τεχνολογία

Για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται

Χωρίς καψίματα

Δεν απαιτούνται ρυθμίσεις θερμοκρασίας

Τεχνολογία OptimalTEMP

Γεννήτρια ατμού ProVelocity

Επεξεργαστής έξυπνου ελέγχου

Γρήγορη αφαίρεση τσακίσεων

Συνεχής παροχή ατμού: Έως 120 γρ./λεπτό

Ρεύμα: 2400 W

Πίεση: μέγιστη πίεση αντλίας 5,3 bar

Ετοιμότητα χρήσης: 2 Ελάχ.

Βολή ατμού: Έως 280 ζ

Ατμός κατ' απαίτηση

Μεταβλητά επίπεδα ατμού

Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.

Τάση: 220-240 volt

Εύκολη χρήση

Ασφαλές για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται:

Ακόμα και σε ευαίσθητα υφάσματα, όπως το μετάξι

Πλάκα που γλιστράει: 4 αστέρια

Ονομασία πλάκας: SteamGlide

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 1500 ml

Ελευθερία καλωδίου (περιστρεφόμενο):

Ελευθερία καλωδίου (περιστρεφόμενο):

Περιστρεφόμενο καλώδιο 180 μοιρών

Μήκος σωλήνα: 1,6 ιγ

Ενσωματωμένο βύσμα τροφοδοσίας

Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,8 ιγ

Άκρο ατμού ακριβείας

Ετοιμότητα χρήσης: Φωτεινή ένδειξη, Ηχητική

ένδειξη

Αναπλήρωση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια

της χρήσης

Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας

Πλάκα που δεν χαράσσεται: 4 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

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ

Δοχείο καθαρισμού αλάτων

Αποθήκευση

Κλείδωμα μεταφοράς: Για μεταφορά και ασφάλεια

Σύστημα τύλιξης καλωδίου: Στερέωση με βέλκρο

Αποθήκευση σωλήνα: Χώρος αποθήκευσης σωλήνα

Μέγεθος και βάρος

Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΥxΜ): 23 x 27,5 x

39,3 εκ.

Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΥxΜ): 19,3x22,3x37,3 εκ.

Συνολικό βάρος με τη συσκευασία: 3,85 κ.

Βάρος σίδερου:

1,2 κ.

Βάρος σίδερου + βάσης: 2,95 κ.

Εγγύηση

Διεθνής εγγύηση 2 ετών

Οικολογική αποδοτικότητα

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Εξοικονόμηση ενέργειας*: 30 %

Ανακυκλωμένο πλαστικό: 30 %

Εγχειρίδιο χρήσης: 100% ανακυκλωμένο χαρτί

Διαχείριση αλάτων

Λύση καθαρισμού αλάτων: Απιονισμένο νερό

* Έως 30% εξοικονόμηση ενέργειας με τη λειτουργία ECO, σε

σύγκριση με τη λειτουργία Turbo βάσει του IEC 60311

* Σε σύγκριση με το σίδερο ατμού Azur Performer της Philips
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