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Δώστε νέα ζωή στα ρούχα σας

Ενσωματωμένο σίδερο, ατμοποιητής και πρόγραμμα αναζωογόνησης

Το ολοκληρωμένο σύστημα φροντίδας ρούχων Wardrobe Care της Philips είναι ένας μοναδικός 

συνδυασμός που περιλαμβάνει σίδερο, ατμοποιητή και πρόγραμμα αναζωογόνησης των ρούχων 

με μια πρωτοποριακή σιδερώστρα. Βοηθά στη διατήρηση των ρούχων σας και των ρούχων της 

οικογένειάς σας σε όμορφο σχήμα και στην εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων!

Η απόλυτη εμπειρία σιδερώματος
• Σίδερο ατμού υψηλής πίεσης
• Ξεκινά όλες τις σχετικές λειτουργίες με το πάτημα ενός κουμπιού
• Μεγάλη θερμαινόμενη σιδερώστρα με άκαυστο κάλυμμα
• Η λειτουργία εξαγωγής αέρα αποτρέπει τη δημιουργία σημαδιών κατά το σιδέρωμα
• Η λειτουργία απορρόφησης διατηρεί το ύφασμα στη θέση του αποφεύγοντας τις τσακίσεις 
που δημιουργούνται κατά λάθος

Πουκάμισα χωρίς ζάρες γρήγορα και εύκολα
• Μοναδική σιδερώστρα με το ένα άκρο διαμορφωμένο ειδικά για πουκάμισα

Διατηρεί τα ευαίσθητα ρούχα σας σε τέλεια φόρμα
• Εξάρτημα ατμού υψηλής πίεσης και κάθετη σιδερώστρα

Φρεσκάρει ζακέτες και πουλόβερ, λιγότερο στεγνό καθάρισμα
• Η αυτόματη λειτουργία αναζωογόνησης δημιουργεί μια αύρα για τον αερισμό των ρούχων 
σας
 



 Σίδερο ατμού υψηλής πίεσης

Το σίδερο ατμού υψηλής πίεσης διασφαλίζει ότι ο 
ατμός εισέρχεται βαθιά στα ρούχα σας για 
βέλτιστη και ταχύτερη αφαίρεση των τσακίσεων.

Κουμπί έναρξης με ένα πάτημα
Ενεργοποιεί όλα τα σχετικά εξαρτήματα που είναι 
απαραίτητα για το σιδέρωμα, την ατμοποίηση και 
το φρεσκάρισμα με το πάτημα ενός κουμπιού

Μεγάλη θερμαινόμενη σιδερώστρα με 
άκαυστο κάλυμμα
Η μεγάλη θερμαινόμενη σιδερώστρα επιτρέπει το 
ευκολότερο και πρακτικότερο σιδέρωμα. Το 
άκαυστο κάλυμμα σιδερώστρας είναι ανθεκτικό 
στη θερμότητα και έτσι μπορείτε να ακουμπάτε τη 
ζεστή πλάκα του σίδερου επάνω στο κάλυμμα 
χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να καεί ή να φθαρεί. 
Επίσης, δεν ταλαιπωρήστε πλέον καταπονώντας 
συνεχώς τον καρπό σας στην προσπάθειά σας να 
στηρίξετε το σίδερο στη βάση του.

Σιδερώστρα στο σχήμα του 
πουκαμίσου

Το ένα άκρο της σιδερώστρας είναι ειδικά 
σχεδιασμένο για να σιδερώνετε πουκάμισα 
γρήγορα και εύκολα.

Εξάρτημα ατμού υψηλής πίεσης

Το ισχυρό εξάρτημα ατμού και η κάθετη 
σιδερώστρα σας επιτρέπουν να αφαιρείτε τις 
ζάρες από ευαίσθητα υφάσματα χωρίς να υπάρχει 
κίνδυνος να τα καταστρέψετε.

Αναζωογόνηση ρούχων

Ο θερμαινόμενος αέρας από τη σιδερώστρα 
φρεσκάρει τα ρούχα σας και μειώνει την ανάγκη 
για στεγνό καθάρισμα.

Αυτόματη αφαίρεση αλάτων
Αποκλειστική τεχνολογία για την αυτόματη 
αφαίρεση των αλάτων. Το μόνο που πρέπει να 
κάνετε είναι να αδειάσετε το δίσκο συλλογής 
νερού όταν επισημαίνεται.

Πολύ μεγάλη δεξαμενή νερού 2,5 
λίτρων
Η μεγάλη διαφανής δεξαμενή νερού επιτρέπει τη 
χρήση του ατμού για μεγαλύτερο διάστημα, 
μειώνοντας την ανάγκη αναπλήρωσης. Είναι 
αφαιρούμενη και μπορεί να γεμίσει απευθείας με 
νερό βρύσης για απόλυτη πρακτικότητα. Η 
δεξαμενή μπορεί να ανοίξει για καθαρισμό.

Προσαρμόσιμο ύψος
Η σιδερώστρα διαθέτει 22 διαφορετικές ρυθμίσεις 
ύψους και επομένως μπορείτε να τη ρυθμίσετε 
στο τέλειο ύψος για εσάς. Η κίνηση είναι 
υποβοηθούμενη ώστε να είναι εύκολη η 
προσαρμογή του ύψους.

Διαχείριση υγροποίησης
Ο συνδυασμός του ανεμιστήρα συνεχούς 
λειτουργίας με τη θερμαινόμενη σιδερώστρα 
αποτρέπει τον σχηματισμό σταγονιδίων νερού 
επάνω και κάτω από τη σιδερώστρα.
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Προδιαγραφές
Τεχνικές προδιαγραφές
• Τάση: 220 - 240 V
• Μεγ. ισχύς: 2400 W
• Συχνότητα: 50 - 60 Hz
• Βάρος: 20 κ.
• Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας του 
σίδερου και του εξαρτήματος ατμού: 5 λεπτό(ά)

Συντήρηση
• 2 χρόνια εγγύηση

Δεξαμενή νερού
• Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 2,5 l
• Αποσπώμενο δοχείο νερού
• Διαφανής δεξαμενή νερού
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με νερό βρύσης

Ρύθμιση ύψους
• Αριθμός ρυθμίσεων ύψους της σιδερώστρας: 22
• Υποβοηθούμενη προσαρμογή ύψους
• Σιδέρωμα σε καθιστή ή όρθια θέση

Σαφείς ενδείξεις
• Ενδεικτική λυχνία όταν η συσκευή είναι 
συνδεδεμένη στην πρίζα

• Η ενδεικτική λυχνία επισημαίνει πότε πρέπει να 
ξαναγεμίσετε τη δεξαμενή νερού

• Η ενδεικτική λυχνία επισημαίνει πότε πρέπει να 
αδειάσετε τον δίσκο συλλογής νερού

Εξαιρετικά πρακτική
• Μέγιστη πίεση ατμού: 4,5 Bar
• Χρόνος προθέρμανσης σίδερου και 
εξαρτήματος ατμού:: 2 λεπτό(ά)

• Ιδιαίτερα μακρύ καλώδιο για μέγιστη ευκολία: 
3,5 m

• Συμπαγείς διαστάσεις αποθήκευσης: 50 x 48 x 
76 εκ.

• Μυτερή άκρη
• Πλάκα Careeza
• Ελαφρύ σίδερο και εξάρτημα ατμού
• Απενεργοποίηση ασφαλείας
• Λειτουργία εξαγωγής αέρα
• Λειτουργία απορρόφησης
• Όλες οι λειτουργίες ξεκινούν με το πάτημα ενός 
κουμπιού

• Διαχείριση υγροποίησης
• Άγκιστρο κρεμάστρας
• Θήκες αποθήκευσης για το σίδερο και το 
εξάρτημα ατμού

• Αυτ. μηχανισμός περιτύλιξης καλωδίου
• Λαβή και ροδάκια
•

Χαρακτηριστικά
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