
 

 

Philips 8500 series
Γεννήτρια ατμού με πίεση

1,6 L

GC8520
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
• Βολή ατμού έως και 200 γρ./λεπτό για σημεία με έντονο τσαλάκωμα
• Μέχρι 5 bar πίεσης ατμού για γρήγορο σιδέρωμα
• Συνεχής παροχή ατμού έως 120 γρ./λεπτό

Άνετο σιδέρωμα
• Εργονομικό και πανάλαφρο σίδερο 1,2 κιλών
• Η πλάκα SteamGlide είναι η πλάκα κορυφαίας ποιότητας της Philips

Εύκολο στο χρήση
• Αποσπώμενη δεξαμενή νερού 1,6 λίτρων

Εξοικονόμηση ενέργειας
• Εξοικονομήστε 20% περισσότερη ενέργεια και 40% κατανάλωση νερού

Αφαίρεση των αλάτων χωρίς προβλήματα
• Οι μόνιμες ταμπλέτες κατά των αλάτων στο εσωτερικό καθυστερούν τη συσσώρευση 
αλάτων

• Εύκολο ξέβγαλμα χωρίς πρόσθετα εξαρτήματα



 Ταμπλέτες κατά των αλάτων

Οι μόνιμες ταμπλέτες κατά των αλάτων 
καθυστερούν το σχηματισμό συσσώρευσης 
αλάτων, διασφαλίζοντας καλύτερη 
προστασία για το σύστημα σιδερώματος

Συνεχής παροχή ατμού έως 120 γρ./
λεπτό

Συνεχής παροχή ατμού έως 120 γρ./λεπτό 
χάρη στις μικρές ποσότητες νερού που 
διοχετεύονται στο μπόιλερ κάθε φορά. Για 
γρήγορη και άψογη αφαίρεση των 
τσακίσεων.

Εύκολο ξέβγαλμα
Για να βελτιώσετε τη διάρκεια ζωής του 
συστήματος σιδερώματος, συνιστούμε να 
ξεπλένετε το εσωτερικό της βάσης του 
συστήματός σας, στο οποίο μπορείτε να 
έχετε εύκολα πρόσβαση με το διακόπτη 
εύκολης έκπλυσης. Δεν χρειάζεστε κανένα 
εξάρτημα για να ξεπλύνετε το σύστημα 
σιδερώματος.

Ρύθμιση εξοικονόμησης ενέργειας

Εξοικονομήστε 20% περισσότερη ενέργεια 
και 40% κατανάλωση νερού επιλέγοντας την 
οικολογική ρύθμιση eco. Η ρύθμιση eco 
προσφέρει τον ενεργειακά αποδοτικότερο 
τρόπο για τέλεια αποτελέσματα 
σιδερώματος.

Εργονομικό σίδερο

Ο εργονομικός σχεδιασμός του σίδερου 
διευκολύνει το άνετο σιδέρωμα καθώς 
περιορίζει την καταπόνηση του καρπού. Η 
λαβή με καμπύλη προς τα πάνω εξασφαλίζει 
μια φυσική θέση που μειώνει την 
καταπόνηση κατά το σιδέρωμα. Ο 
σχεδιασμός του σίδερου αποτρέπει επίσης 
τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις που 
απαιτούνται για να ακουμπήσετε το σίδερο 
με τη βάση προς τα κάτω. Το σίδερο είναι 
ελαφρύ (1,2 κιλά) για εύκολο και άνετο 
σιδέρωμα.

Βολή ατμού έως 200 γρ./λεπτό

Η βολή ατμού σάς επιτρέπει να αφαιρείτε 
εύκολα ακόμη και τις πιο επίμονες τσακίσεις.

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.

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.
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Άνετο σιδέρωμα
• Εργονομικός σχεδιασμός του σίδερου
• Άκαυστο κάλυμμα σιδερώστρας
• Μεγάλη αποσπώμενη δεξαμενή νερού για 
εύκολο γέμισμα

• Χρήση και με νερό βρύσης: Το σίδερο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με νερό βρύσης

• Ιδιαίτερα μακρύ καλώδιο για μέγιστη ευκολία: 
1,8 m

• Ιδιαίτερα μακρύς σωλήνας για μέγιστη ευκολία: 
1,9 m

Ασφαλές σιδέρωμα
• Διακοπή ασφαλείας από υπερθέρμανση: 
Αποτρέπει την υπερθέρμανση του μπόιλερ

Γλιστράει εύκολα
• Πλάκα SteamGlide

Εύκολη ρύθμιση και αποθήκευση
• Αποθήκευση καλωδίου & σωλήνα: Για 
τακτοποιημένη αποθήκευση καλωδίου & 
σωλήνα

• Αυτ. μηχανισμός περιτύλιξης καλωδίου
• Άγκιστρο για εύκολη αποθήκευση του σωλήνα
• Κλείδωμα μεταφοράς: Κλείδωμα και μεταφορά 
του συστήματός σας με ένα χέρι

Τεχνικές προδιαγραφές
• Τάση: 230 V
• Συχνότητα: 50-60 Hz
• Μήκος καλωδίου: 1,8 m
• Ισχύς του μπόιλερ: 1200 W
• Ισχύς του σίδερου: 800 W
• Μήκος σωλήνα: 1,9 m
• Χρόνος εκκίνησης: 2 λεπτό(ά)

Πλήρης έλεγχος
• Λυχνία ετοιμότητας σίδερου στην επιθυμητή 
θερμοκρασία

• Λυχνία ετοιμότητας ατμού: Η ένδειξη δείχνει 
πότε φτάνει η συσκευή στο σωστό επίπεδο 
ατμού

• Μεταβλητές ρυθμίσεις ατμού ανάλογα με το 
ρούχο: Μεταβλητές ρυθμίσεις ατμού ανάλογα με 
το ρούχο

• Λυχνία άδειας δεξαμενής νερού: Η ένδειξη 
δείχνει πότε πρέπει να ξαναγεμίσετε τη 
δεξαμενή νερού

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
• Ανοξείδωτο μπόιλερ με εξωτερικό θερμαντικό 
στοιχείο: Ανοξείδωτο δοχείο ατμού

• Λειτουργία Calc-clean: Απλά ξεπλένετε το 
μπόιλερ μετά από 10 χρήσεις

Αφαιρεί εύκολα τις τσακίσεις
• Συνεχής ατμός για κάθετο σιδέρωμα: Για 
υφάσματα που κρέμονται

• Ιδανική διάταξη οπών: Για την καλύτερη 
κατανομή ατμού

Εισχωρεί σε δύσκολα σημεία
• Ειδική εσοχή: Επιταχύνει τη διαδικασία του 
σιδερώματος κοντά στα κουμπιά και στις ραφές

• Ενεργό Άκρο Ατμού: Σας επιτρέπει να 
σιδερώνετε ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία

Πιο απλός τρόπος σιδερώματος
• Εύκολη χρήση: Ένας διακόπτης για εύκολο 
χειρισμό όλων των μεταβλητών ρυθμίσεων 
ατμού.

Γρήγορο και ισχυρό σιδέρωμα
• Συνεχής παροχή ατμού: έως 120 γρ./λεπτό για 
γρήγορη αφαίρεση των τσακίσεων

• Πίεση ατμού: Μέχρι 5 bar πίεσης ατμού για 
γρήγορο σιδέρωμα

• Βολή ατμού: έως 200 γρ./λεπτό
•
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