
 

Σίδερο με γεννήτρια

ατμού

PerfectCare Aqua Pro

  Μέγιστη πίεση 6,5 bar

Βολή ατμού έως και 440 γρ.

Δεξαμενή νερού 2,5 λίτρων

Εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο

 

GC9324/20

Πανίσχυρο σιδέρωμα
με εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο

Το PerfectCare Aqua Pro διαθέτει εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο και πολύ μεγάλη δεξαμενή νερού 2,5 λίτρων, ιδανικό για πολύωρο

σιδέρωμα και κορυφαία κάθετη βολή ατμού.

Καμία ρύθμιση θερμοκρασίας, εγγυημένα χωρίς καψίματα

Σιδερώστε από τζιν μέχρι μεταξωτά χωρίς αλλαγή στη ρύθμιση θερμοκρασίας

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

Γρήγορο σιδέρωμα με συνεχή, ισχυρή παροχή ατμού

Πανίσχυρος ατμός για τέλεια αφαίρεση των τσακίσεων

Εύκολο και αποτελεσματικό σύστημα αφαίρεσης αλάτων

Η καλύτερη πλάκα της Philips για βέλτιστη ολίσθηση και περισσότερη αντοχή στις γρατσουνιές

Εξοικονόμηση ενέργειας με τη λειτουργία ECO

Απόλυτη εμπειρία σιδερώματος

Ελαφρύ και με άνετη λαβή

Πολύ μεγάλη δεξαμενή νερού για περισσότερη συνεχόμενη χρήση

Σίγουρο και ασφαλές κλείδωμα μεταφοράς

Αυτόματη απενεργοποίηση για ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας
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Χαρακτηριστικά

Δεξαμενή νερού 2,5 λίτρων

Η δεξαμενή νερού έχει εξαιρετικά μεγάλη

χωρητικότητα 2,5 λίτρων, ώστε να μπορείτε να

χρησιμοποιείτε άνετα τη συσκευή για έως και 3

ώρες συνεχόμενα, χωρίς να χρειάζεται να

συμπληρώσετε επιπλέον νερό. Επίσης, είναι

διαφανής, ώστε να μπορείτε να βλέπετε από κάθε

πλευρά πόσο νερό έχει απομείνει για να συνεχίσετε

την αποτελεσματική δημιουργία ατμού. Όταν

χρειαστεί να συμπληρώσετε νερό στη δεξαμενή, το

σίδερο με γεννήτρια ατμού διαθέτει μεγάλο άνοιγμα

που επιτρέπει το εύκολο γέμισμα κάτω από τη βρύση

ή εναλλακτικά με μια κανάτα ή μπουκάλι, οποιαδήποτε

στιγμή, κατά τη διάρκεια του σιδερώματος.

Εύκολος καθαρισμός αλάτων

Η τακτική αφαίρεση των αλάτων προστατεύει το

σίδερο και εξασφαλίζει συνεχή κορυφαία απόδοση

ατμού. Η αποκλειστικά σχεδιασμένη και στρατηγικά

τοποθετημένη λειτουργία Easy De-Calc Plus είναι ο

ιδανικός τρόπος για να καθαρίζετε τα άλατα και να

παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του σίδερου με

γεννήτρια ατμού. Το σίδερο θα σας υπενθυμίζει με

ηχητικές και φωτεινές ενδείξεις πότε πρέπει να

εκτελέσετε καθαρισμό και αφαίρεση των αλάτων.

Όταν η συσκευή είναι κρύα, απλώς αφαιρέστε το

πώμα Easy De-Calc, συλλέξτε το βρώμικο νερό και τα

άλατα σε ένα δοχείο και απορρίψτε τα.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Με τη λειτουργία ECO μπορείτε να εξοικονομήσετε

ενέργεια χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση. Η

λειτουργία ECO χρησιμοποιεί λιγότερη ποσότητα

ατμού, αλλά είναι αρκετή για να σιδερώσετε όλα σας

τα ρούχα.

Τεχνολογία OptimalTEMP

Με την τεχνολογία OptimalTEMP δεν θα χάνετε

πλέον χρόνο αλλάζοντας ρυθμίσεις θερμοκρασίας,

δεν θα χρειάζεται να περιμένετε μέχρι να

προσαρμοστεί η θερμοκρασία, ούτε θα χωρίζετε από

πριν τα ρούχα. Σιδερώστε υφάσματα από τζιν μέχρι

μεταξωτά χωρίς καψίματα, χάρη στον ιδανικό

συνδυασμό θερμοκρασίας και συνεχούς, ισχυρής

παροχής ατμού.

Ασφαλές κλείδωμα μεταφοράς

Το σίδερο με γεννήτρια ατμού περιλαμβάνει ασφαλές

κλείδωμα μεταφοράς για σταθερή τοποθέτηση στη

βάση, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να γλιστρήσει ή

κάποιος να ακουμπήσει την καυτή πλάκα. Έτσι,

διασφαλίζεται η σίγουρη και εύκολη μεταφορά του

στους χώρους του σπιτιού και η εύκολη αποθήκευσή

του.

Ασφαλής τοποθέτηση

Χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία OptimalTEMP

εγγυόμαστε ότι δεν θα προκληθεί κανένα κάψιμο σε

όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται. Πέρα από αυτό,

μπορείτε να αφήσετε την καυτή πλάκα του σίδερου

απευθείας πάνω στο βαμβακερό ύφασμα της

σιδερώστρας χωρίς να προκληθεί ζημιά. Έτσι,

μειώνεται η καταπόνηση των καρπών σας, καθώς

δεν χρειάζεται να σηκώνετε το σίδερο τόσο συχνά

από τη βάση του.

Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας

Η αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας σβήνει

αυτόματα το σίδερο με γεννήτρια ατμού εάν δεν έχει

χρησιμοποιηθεί για λίγα λεπτά. Έτσι, εξοικονομείτε

ενέργεια και απολαμβάνετε ασφάλεια και σιγουριά.

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

Δεν απαιτούνται ρυθμίσεις θερμοκρασίας

Τεχνολογία OptimalTEMP

Κυκλωνικός θάλαμος ατμού

Επεξεργαστής έξυπνου ελέγχου

Εύκολη χρήση

Ασφαλές για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται:

Ακόμα και σε ευαίσθητα υφάσματα, όπως το μετάξι

Ονομασία πλάκας: T-ionicGlide

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 2500 ml

Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,8 ιγ

Αναπλήρωση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια

της χρήσης

Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας

Χρήση και με νερό βρύσης

Πλάκα που δεν χαράσσεται: 5 αστέρια

Ελευθερία καλωδίου (περιστρεφόμενο): Ελευθερία

καλωδίου 360 μοιρών

Πολύ μεγάλο στόμιο γεμίσματος

Πολύ μεγάλο στόμιο γεμίσματος

Χρόνος προθέρμανσης: 2 Ελάχ.

Μήκος σωλήνα: 1,7 ιγ

Άκρο ατμού ακριβείας

Ετοιμότητα χρήσης:

Φωτεινή ένδειξη

Πλάκα που γλιστράει: 5 αστέρια

Διαχείριση αλάτων

Αφαίρεση αλάτων και καθαρισμός: Εύκολος

καθαρισμός αλάτων

Υπενθύμιση αφαίρεσης αλάτων: Φωτειν, Ναι

Αποθήκευση

Κλείδωμα μεταφοράς: Για μεταφορά και ασφάλεια

Σύστημα τύλιξης καλωδίου: Στερέωση με βέλκρο

Αποθήκευση σωλήνα: Χώρος αποθήκευσης σωλήνα

Μέγεθος και βάρος

Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΥxΜ): 36,2 x 27 x 26,3 εκ.

Βάρος σίδερου: 0,8 κ.

Βάρος σίδερου + βάσης: 4,2 κ.

Εγγύηση

Διεθνής εγγύηση 2 ετών

Οικολογική αποδοτικότητα

Συσκευασία προϊόντος: 100% ανακυκλώσιμη

Εγχειρίδιο χρήσης: 100% ανακυκλωμένο χαρτί

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Γρήγορη αφαίρεση τσακίσεων

Συνεχής παροχή ατμού: Έως 120 γρ./λεπτό

Ρεύμα: Μέγ. 2100 W

Πίεση: Μέγιστη πίεση 6,5 bar

Ετοιμότητα χρήσης: 2 Ελάχ.

Βολή ατμού: Έως 440 ζ

Ατμός κατ' απαίτηση

Μεταβλητά επίπεδα ατμού

Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.

Τάση: 220 - 240 volt
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