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Ισχυρή συνεχής παροχή ατμού για εξαιρετικά γρήγορο

σιδέρωμα

Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8 λίτρων

Το σίδερο με γεννήτρια ατμού Philips PerfectCare Performer προσφέρει μια πραγματικά απλή,

αλλά πανίσχυρη εμπειρία σιδερώματος χωρίς καψίματα. Η ισχυρή, συνεχής παροχή ατμού

διεισδύει βαθιά στις ίνες, αφαιρώντας εύκολα τις ζάρες.

Άνετο σιδέρωμα χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας

Σιδερώστε από μεταξωτά μέχρι τζιν χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας

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

Γρήγορο και ισχυρό σιδέρωμα

Μέγιστη πίεση αντλίας 6 bar

Σύστημα ατμού ProVelocity μικρού μεγέθους: συνεχής παροχή ατμού κάθε φορά!

Συνεχής παροχή ατμού έως 120 γρ./λεπτό

Έτοιμο για χρήση σε 2 λεπτά, με απεριόριστη αναπλήρωση

Πιο ελαφριά γεννήτρια ατμού από τη Philips

Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8 L, έως και 2 ώρες σιδερώματος

Λειτουργεί με νερό βρύσης, μπορείτε να το γεμίσετε ανά πάσα στιγμή

Έξυπνο σύστημα καθαρισμού αλάτων με ήχο, φωτεινή ένδειξη και λυχνία υπενθύμισης

Εξοικονόμηση ενέργειας με τη λειτουργία ECO
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Χαρακτηριστικά

Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8 λίτρων

Το δοχείο νερού αφαιρείται από το σίδερο για να το

γεμίζετε εύκολα κάτω από τη βρύση. Χάρη στο

μεγάλο άνοιγμα γεμίσματος, το δοχείο γεμίζει

γρήγορα, ενώ έχει χωρητικότητα 1,8 L για να

σιδερώνετε έως και 2 συνεχόμενες ώρες χωρίς

διακοπές.

Σύστημα ατμού ProVelocity

Το νερό μεταφέρεται από το δοχείο νερού στο σίδερο

από μια αντλία υψηλής πίεσης. Μεγάλη ποσότητα

νερού ρέει μέσα στο θάλαμο ατμού με πολύ υψηλή

ταχύτητα. Χάρη στο σύστημα ατμού, παρέχεται

συνεχώς πολύ ισχυρή και σταθερή βολή ατμού από

την πλάκα, χωρίς συμπύκνωση του νερού.

Συνεχής παροχή ατμού

Όσο περισσότερος ο ατμός, τόσο πιο γρήγορο το

σιδέρωμα. Η μοναδική τεχνολογία στις γεννήτριες

ατμού της Philips κάνει το σιδέρωμα πιο εύκολο,

γρήγορο και αποτελεσματικό.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Η λειτουργία ECO παράγει λιγότερη ποσότητα ατμού,

ώστε να εξοικονομείτε ενέργεια χωρίς

συμβιβασμούς στην απόδοση.

Πιο ελαφριά γεννήτρια ατμού

Χάρη στην επαναστατική τεχνολογία ProVelocity,

κάναμε το σίδερο με γεννήτρια ατμού πιο μικρό από

ποτέ. Η μικρή γεννήτρια ατμού χωρά εύκολα στη

σιδερώστρα για πιο άνετο σιδέρωμα, ενώ

καταλαμβάνει και πολύ μικρότερο χώρο

αποθήκευσης.

Μέγιστη πίεση αντλίας 6 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 ποσότητα του ατμού μπορεί να

ρυθμιστεί σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Τεχνολογία OptimalTEMP

"Τώρα μπορείτε να σιδερώνετε από τζιν μέχρι

μεταξωτά χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας, εγγυημένα

χωρίς καψίματα σε όλα τα υφάσματα που

σιδερώνονται. Επαναστατική τεχνολογία με

προηγμένο επεξεργαστή που ελέγχει με ακρίβεια τη

θερμοκρασία της πλάκας, ώστε να μην χρειάζεται

ρύθμιση, και μικρού μεγέθους σύστημα ατμού

ProVelocity που παρέχει περισσότερο ατμό για πιο

γρήγορο σιδέρωμα. Χάρη στο μικρό του μέγεθος,

αποθηκεύεται πιο εύκολα."

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.

Ασφαλής τοποθέτηση

Η πρωτοποριακή τεχνολογία OptimalTEMP της

Philips εγγυάται ότι δεν θα προκληθεί κανένα κάψιμο

σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται. Κατά τη

διάρκεια του σιδερώματος, δεν χρειάζεται να

τοποθετήσετε ξανά το σίδερο στη βάση. Απλώς

ακουμπήστε τη ζεστή πλάκα του σίδερου κατευθείαν

πάνω στα υφάσματα ή στο βαμβακερό κάλυμμα της

σιδερώστρας, χωρίς πρόσθετα εξαρτήματα. Δεν θα

προκληθεί ζημιά σε κανένα από τα υφάσματα που

σιδερώνονται, ούτε στη σιδερώστρα. Χάρη σε αυτήν

την τεχνολογία, το σιδέρωμα γίνεται ευκολότερο και

οι καρποί σας καταπονούνται λιγότερο.

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Τεχνολογία

Για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται

Χωρίς καψίματα

Τεχνολογία OptimalTEMP

Γεννήτρια ατμού ProVelocity

Επεξεργαστής έξυπνου ελέγχου

Γρήγορη αφαίρεση τσακίσεων

Συνεχής παροχή ατμού: Έως 120 γρ./λεπτό

Ρεύμα: 2600 W

Πίεση: Μέγιστη πίεση αντλίας 6 bar

Ετοιμότητα χρήσης: 2 Ελάχ.

Βολή ατμού: Έως 350 ζ

Ατμός κατ' απαίτηση

Μεταβλητά επίπεδα ατμού

Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.

Εύκολη χρήση

Ασφαλές για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται:

Ακόμα και σε ευαίσθητα υφάσματα, όπως το μετάξι

Πλάκα που γλιστράει: 5 αστέρια

Ονομασία πλάκας: SteamGlide Plus

Αποσπώμενο δοχείο νερού

Μήκος σωλήνα: 1,6 ιγ

Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,8 ιγ

Άκρο ατμού ακριβείας

Ετοιμότητα χρήσης: Φωτεινή ένδειξη, Ηχητική

ένδειξη

Αναπλήρωση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια

της χρήσης

Πλάκα που δεν χαράσσεται: 4 αστέρια

Διαχείριση αλάτων

Αφαίρεση αλάτων και καθαρισμός: Έξυπνη λειτουργία

καθαρισμού αλάτων

Υπενθύμιση αφαίρεσης αλάτων: Φωτειν, Ήχος, Ναι

Αποθήκευση

Κλείδωμα μεταφοράς: Για μεταφορά και ασφάλεια

Σύστημα τύλιξης καλωδίου: Στερέωση με βέλκρο,

Ναι

Αποθήκευση σωλήνα: Χώρος αποθήκευσης σωλήνα

Μέγεθος και βάρος

Βάρος σίδερου: 1,22 κ.

Βάρος σίδερου + βάσης: 3,2 κ.

Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΥxΜ): 22 x 24 x 37 εκ.

Εγγύηση

Διεθνής εγγύηση 2 ετών

Οικολογική αποδοτικότητα

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Συσκευασία προϊόντος: 100% ανακυκλώσιμη

Εγχειρίδιο χρήσης: 100% ανακυκλωμένο χαρτί

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν

χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα

ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή

στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

Ημερομηνία έκδοσης

2019‑09‑20

Έκδοση: 4.0.1

EAN: 08 71010 37929 87

www.philips.com

http://www.philips.com/

