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Ισχυρό σιδέρωμα χωρίς προβλήματα

Μοναδική λειτουργία αυτόματου καθαρισμού αλάτων
Αυτό το ισχυρό και γρήγορο σύστημα σιδερώματος σάς απαλλάσσει από τα προβλήματα με τη 

μοναδική λειτουργία αυτόματου καθαρισμού αλάτων. Ο καθαρισμός του συστήματός σας από το 

άλατα δεν είναι πλέον δική σας ευθύνη. Γίνεται αυτόματα, προσφέροντάς σας μια μοναδική 

εμπειρία σιδερώματος χωρίς προβλήματα

Αφαίρεση των αλάτων χωρίς προβλήματα
• Αφαιρεί αυτόματα τα άλατα από το σύστημα

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

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

Εύκολη χρήση
• Εύκολη αποθήκευση του καλωδίου με μια κίνηση- απλά πατήστε το κουμπί

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



 Λειτουργία αυτόματου καθαρισμού 
αλάτων
Η λειτουργία αυτόματου καθαρισμού αλάτων 
καθαρίζει αυτόματα το σύστημα 
σιδερώματος από τα άλατα. Ένας κύκλος 
αφαίρεσης αλάτων διάρκειας 2 λεπτών 
ενεργοποιείται αυτόματα όταν είναι ώρα να 
καθαρίσετε το σύστημα. Το μόνο που έχετε 
να κάνετε είναι να αδειάσετε την 
αποσπώμενη δεξαμενή έκπλυσης. Διατηρεί 
το σύστημά σας καινούριο και ισχυρό όπως 
την ημέρα που το αγοράσατε.

Έως και 5 bar

Διπλάσια ταχύτητα σιδερώματος με πίεση 
ατμού. Ο παρεχόμενος με πίεση ατμός 
διεισδύει βαθιά στις ίνες, διευκολύνοντας το 
σιδέρωμα και μειώνοντας το χρόνο, ακόμα 
και στα δύσκολα υφάσματα.

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.

Βολή ατμού έως 200 γρ.

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

Αυτ. μηχανισμός περιτύλιξης καλωδίου

Χάρη στην αυτόματη περιτύλιξη καλωδίου 
μπορείτε απλά να πατήσετε το κουμπί για να 
πραγματοποιηθεί αυτόματα το τύλιγμα του 
καλωδίου τροφοδοσίας.

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.

Πλάκα SteamGlide

Η πλάκα SteamGlide είναι η καλύτερη πλάκα 
της Philips για το ατμοσίδερό σας. Είναι 
εκπληκτικά ανθεκτική στις γρατζουνιές, 
γλιστράει εξαιρετικά και καθαρίζεται εύκολα.

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.
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Γρήγορη και πανίσχυρη αφαίρεση 
τσακίσεων
• Πλάκα: SteamGlide
• Συνεχόμενη παροχή ατμού: ΝΑΙ
• Συνεχόμενη παροχή ατμού: 120 γρ./λεπτό
• Βολή ατμού: 200 g
• Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.: ΝΑΙ
• Πίεση ατμού: Έως και 5 Bar
• Μεταβλητές ρυθμίσεις ατμού: ΝΑΙ
• Ενεργό Άκρο Ατμού: ΝΑΙ
• Ρεύμα: 1800 - 2200 W

Εύκολη χρήση
• Χωρητικότητα δοχείου νερού: 1000 ml + 
δεξαμενή έκπλυσης 500 ml

• Γέμισμα και άδειασμα νερού: Αποσπώμενο 
δοχείο νερού, Πολύ μεγάλο στόμιο γεμίσματος

• Αναπλήρωση ανά πάσα στιγμή: ΝΑΙ
• Μαλακή λαβή: ΝΑΙ
• Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας: ΝΑΙ
• Λύση αποθήκευσης: Κλείδωμα μεταφοράς
• Σύστημα τύλιξης καλωδίου: Αυτ. μηχανισμός 

περιτύλιξης καλωδίου
• Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,8 m
• Μήκος σωλήνα: 1,9 m

Βιωσιμότητα
• Ρύθμιση ECO: Ενεργειακή εξοικονόμηση 20%

Διαχείριση αλάτων
• Χρήση και με νερό βρύσης: ΝΑΙ
• Λύση καθαρισμού αλάτων: Αυτόματος 
καθαρισμός αλάτων

• Υπενθύμιση καθαρισμού αλάτων: ΝΑΙ

Αξεσουάρ
• Άκαυστο κάλυμμα σιδερώστρας: ΝΑΙ

Τεχνικές προδιαγραφές
• Τάση: 220 - 240 V
• Διαστάσεις προϊόντος: 44,5 x 24,5 x 32,6 εκ.
• Βάρος σίδερου: 1,1 κ.
• Βάρος σίδερου + βάσης: 6,3 κ.
•
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