
Γεννήτρια ατμού με

πίεση

PerfectCare Expert

  5,5 bar

Βολή ατμού 250 γρ.

Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,5

λίτρου

Κλείδωμα μεταφοράς

 
GC9235/02

Μία ιδανική ρύθμιση για όλα σας τα ρούχα
Χάρη στην επαναστατική τεχνολογία OptimalTemp

Σιδερώστε οποιοδήποτε ρούχο σιδερώνεται (μετάξι, λινό, βαμβάκι, κασμίρ ή άλλο ύφασμα), με όποια σειρά θέλετε, χωρίς να

χρειάζεται να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Το PerfectCare GC9235/02 της Philips προσφέρει εξαιρετικά γρήγορα αποτελέσματα με

όλα σας τα ρούχα, χωρίς τον κίνδυνο να καούν ή να δημιουργηθούν γυαλάδες. Το σιδέρωμα έγινε απίστευτα απλό.

Μία ιδανική ρύθμιση για όλα σας τα ρούχα

Τεχνολογία OptimalTemp: ο ιδανικός συνδυασμός θερμοκρασίας και ατμού

100% εύκολο στη χρήση, χωρίς επιπλέον ρυθμίσεις

100% ασφαλές για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται

100% γρήγορο σε όλα τα υφάσματα, δεν υπάρχει πιο γρήγορο σίδερο

Ελεγμένο και εγκεκριμένο από ανεξάρτητους ειδικούς υφασμάτων

Γρήγορο και ισχυρό σιδέρωμα

Συνεχής παροχή ατμού έως 120 γρ./λεπτό και βολή ατμού 250 γρ.

Μέχρι 5,5 bar πίεσης ατμού

Έτοιμο για χρήση σε 2 λεπτά, με απεριόριστη αναπλήρωση

Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,5 λίτρου, έως και 2 ώρες σιδερώματος

Άνετο σιδέρωμα

Εύκολος καθαρισμός αλάτων, βολικό και αποτελεσματικό σύστημα κατά των αλάτων

Η νέα SteamGlide είναι η κορυφαίας ποιότητας πλάκα της Philips

Κλειδώστε το σίδερό σας με ασφάλεια και μεταφέρετε εύκολα τη συσκευή σας
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Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία OptimalTemp

Η τεχνολογία OptimalTemp είναι η μοναδική

τεχνολογία που διατηρεί τον ιδανικό συνδυασμό

θερμοκρασίας και ατμού, για να μην χρειάζεται πλέον

να προσαρμόζετε τη θερμοκρασία όταν σιδερώνετε

διαφορετικά υφάσματα. Σας προσφέρει τον ιδανικό

συνδυασμό ατμού και θερμοκρασίας, καθώς διαθέτει:

1) έναν επεξεργαστή έξυπνου ελέγχου που ρυθμίζει

τη θερμοκρασία ανάλογα με το ύφασμα και 2)

τεχνολογία HeatFlow που εξασφαλίζει άψογη

ισορροπία ατμού και θερμοκρασίας.

100% εύκολο στη χρήση

100% ευκολία στη χρήση, χωρίς επιπλέον ρυθμίσεις.

Τώρα μπορείτε να σιδερώνετε όλα τα ρούχα σας

μαζί ανεξάρτητα από το ύφασμα, χωρίς να

χρειάζεται να περιμένετε ή να ρυθμίζετε το διακόπτη

θερμοκρασίας της συσκευής.

100% γρήγορο

100% γρήγορο στα πιο δύσκολα υφάσματα,

γρηγορότερο από την αρχή έως το τέλος από

οποιαδήποτε άλλη γεννήτρια ατμού.

100% ασφαλές

100% ασφαλές ακόμα και για τα πιο ευαίσθητα

υφάσματα, όπως μετάξι, κασμίρ, μαλλί και πολυέστερ.

Ανεξάρτητα ινστιτούτα δοκιμών που ειδικεύονται

στα σίδερα χρησιμοποίησαν το PerfectCare στα

πλέον ευαίσθητα υφάσματα που σιδερώνονται και

επιβεβαίωσαν τα τέλεια αποτελέσματα.

Ελεγμένο και εγκεκριμένο από ειδικούς:

Αυτό το σίδερο έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί από

ανεξάρτητα ινστιτούτα δοκιμών που ειδικεύονται στα

υφάσματα.

5,5 bar, αποσπώμενο δοχείο νερού

Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,5 λίτρου, για σιδέρωμα

μέχρι και 2 ώρες χωρίς να χρειάζεται ξαναγέμισμα.

Εύκολος καθαρισμός αλάτων

Εύκολος καθαρισμός αλάτων, χρήση χωρίς

προβλήματα και αποτελεσματική αφαίρεση αλάτων,

για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της γεννήτριας

ατμού.

Κλειδώστε το σίδερό σας με ασφάλεια

Κλειδώστε το σίδερο Philips με ασφάλεια και

μεταφέρετε εύκολα τη γεννήτρια ατμού.

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

Γρήγορη και πανίσχυρη αφαίρεση τσακίσεων

Πλάκα: SteamGlide

Τεχνολογία OptimalTemp

Παροχή ατμού

Συνεχόμενη παροχή ατμού: 120 γρ./λεπτό

Βολή ατμού: 250 g

Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.

Πίεση ατμού: Έως 5,5 Bar

Ενεργό Άκρο Ατμού

Ρεύμα: 2400 W

Εύκολη χρήση

Χωρητικότητα δοχείου νερού: 1500 ml

Γέμισμα και άδειασμα νερού: Αποσπώμενο δοχείο

νερού, Πολύ μεγάλο στόμιο γεμίσματος

Αναπλήρωση ανά πάσα στιγμή

Χρόνος προθέρμανσης: 2 λεπτό

Λύση αποθήκευσης: Κλείδωμα μεταφοράς

Αποθήκευση σωλήνα: Χώρος αποθήκευσης σωλήνα

Σύστημα τύλιξης καλωδίου: Χώρος αποθήκευσης

καλωδίου

Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,8 m

Ελευθερία καλωδίου (περιστρεφόμενο):

Περιστρεφόμενο καλώδιο 180 μοιρών

Μήκος σωλήνα: 1,7 m

Μήκος σωλήνα: 1,7 m

Ασφαλές για όλα τα υφάσματα: Ακόμα και για

ευαίσθητα όπως τα μεταξωτά

Διαχείριση αλάτων

Χρήση και με νερό βρύσης

Λύση καθαρισμού αλάτων: Εύκολος καθαρισμός

αλάτων

Υπενθύμιση καθαρισμού αλάτων

Τεχνικές προδιαγραφές

Βάρος σίδερου: 1,2 κ.

Βάρος σίδερου + βάσης: 5 κ.
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