
 

 

Philips 8400 series
Γεννήτρια ατμού με πίεση

1,6 L

GC8420
Εκπληκτικά αποτελέσματα, ελάχιστη προσπάθεια
Χωρίς συμβιβασμούς.
Ισχυρό και εξαιρετικά πρακτικό, αυτό το σύστημα σιδερώματος διαθέτει συνεχή 
παροχή ατμού με υψηλή πίεση. Μπορείτε να γεμίσετε τη μεγάλη αποσπώμενη 
δεξαμενή νερού οποτεδήποτε και οπουδήποτε, για εύκολο και γρήγορο σιδέρωμα.

Γρήγορο και ισχυρό σιδέρωμα
• Μέχρι 5 bar πίεσης ατμού για γρήγορο σιδέρωμα
• Συνεχής παροχή ατμού έως 110 γρ./λεπτό για γρήγορη αφαίρεση των τσακίσεων
• Η πλάκα SteamGlide είναι η πλάκα κορυφαίας ποιότητας της Philips
• Βολή ατμού έως 160 γρ./λεπτό για τις πιο επίμονες τσακίσεις

Άνετο σιδέρωμα
• Αποσπώμενη δεξαμενή νερού
• Αποσπώμενη δεξαμενή νερού 1,6 λίτρων
• Αντιθερμική επιφάνεια εναπόθεσης: για να εναποθέτετε με ασφάλεια το καυτό σίδερο

Εύκολη ρύθμιση και αποθήκευση
• Έτοιμο για χρήση σε 2 λεπτά
• Κλείδωμα και μεταφορά του συστήματός σας με ένα χέρι
• Ενσωματωμένος χώρος αποθήκευσης καλωδίου και σωλήνα



 Μέχρι 5 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 160 γρ./λεπτό
Χρησιμοποιώντας τη βολή ατμού 
απελευθερώνετε ατμό έως και 160 γρ./λεπτό, 
δαμάζοντας ακόμα και τις πιο επίμονες τσακίσεις.

Αποσπώμενη δεξαμενή νερού 1,6 
λίτρων

Η μεγάλη χωρητικότητα της δεξαμενής νερού σας 
επιτρέπει να σιδερώνετε με ατμό χωρίς να 
χρειάζεται αναπλήρωση. Η δεξαμενή χωράει 
μεγάλη ποσότητα νερού ώστε να μπορείτε να 
σιδερώνετε έως και 3 ώρες χωρίς διακοπή. 
Επειδή είναι αποσπώμενη, μπορείτε εύκολα να 
αναπληρώσετε τη δεξαμενή ανά πάσα στιγμή. 
Έτσι έχετε ατελείωτη, ισχυρή παροχή ατμού.

Κάλυμμα εναπόθεσης σίδερου

Για περισσότερη άνεση κατά το σιδέρωμα, 
μπορείτε να ακουμπήσετε οπουδήποτε το σίδερο 
με την αντιθερμική επιφάνεια εναπόθεσης. Καθώς 
δεν θα είναι απαραίτητο να αφήνετε το σίδερο στη 
βάση του κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, 
μειώνετε την καταπόνηση του καρπού σας. Το 
κάλυμμα της σιδερώστρας είναι άκαυστο, ακόμη 
και εάν τοποθετηθεί επάνω του πλάκα με 
θερμοκρασία έως και 250 °C.

Κλείδωμα μεταφοράς

Η μεταφορά του συστήματος ατμού δεν ήταν ποτέ 
τόσο εύκολη. Κλειδώστε το σίδερο στη βάση 
χρησιμοποιώντας το μοχλό κλειδώματος στο 
πίσω μέρος και μετακινήστε ολόκληρο το 
σύστημα με ένα χέρι. Αυτό σας επιτρέπει να 
μετακινείτε και να αποθηκεύετε το σύστημά σας 
άμεσα και με ασφάλεια όποτε θέλετε.
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Προδιαγραφές
Αξεσουάρ
• Περιλαμβάνονται στη συσκευασία: Άκαυστο 
κάλυμμα σιδερώστρας

Άνετο σιδέρωμα
• Προστασία κατά των αλάτων: Εύκολος 
καθαρισμός

• Μήκος καλωδίου: 1,8
• Εργονομικός σχεδιασμός του σίδερου: 
Εργονομικά σχεδιασμένο σίδερο για άνετο 
σιδέρωμα

• Μήκος σωλήνα: 1,9, 1,9
• Ασφαλής χρήση: Διακοπή ασφαλείας από 
υπερθέρμανση

• Χρήση και με νερό βρύσης

Αφαίρεση τσακίσεων
• Συνεχής παροχή ατμού: έως και 110 γρ/λεπτό
• Πίεση ατμού: Έως και 5 bar
• Πλάκα: Ιδανική διάταξη οπών
• Βολή ατμού: Έως και 160 γρ/λεπτό
• Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.: Συνεχής ατμός για 
κάθετο σιδέρωμα

Εύκολο στο χρήση
• Χειριστήριο: Λυχνία ετοιμότητας ατμού, Λυχνία 
ετοιμότητας θερμοκρασίας, Μεταβλητές 
ρυθμίσεις ατμού, Λυχνία άδειας δεξαμενής νερού

• Ευκολία στην εγκατάσταση και τη φύλαξη: 
Κλείδωμα μεταφοράς, Εύκολη αποθήκευση 
καλωδίου και σωλήνα

• φτάνει τα δύσκολα σημεία: Ειδική εσοχή, Ενεργό 
Άκρο Ατμού

• Δεξαμενή νερού: Αποσπώμενη

Γλιστράει εύκολα
• Πλάκα: Πλάκα SteamGlide

Τεχνικές προδιαγραφές
• Ισχύς του μπόιλερ: 1200
• Συχνότητα: 50-60
• Ισχύς του σίδερου: 800
• Χρόνος εκκίνησης: 2
• Τάση: 220 - 240
•
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