
Γεννήτρια ατμού με

πίεση

InstantCare

  4,5 bar

Ροή ατμού 120 γρ/λεπτό

 

GC7520/02

Γρήγορο και ισχυρό σιδέρωμα
Σίδερο με γρήγορη έναρξη λειτουργίας σε 2 λεπτά, αναπλήρωση οποιαδήποτε στιγμή

Σχεδιασμένο για γρήγορο σιδέρωμα, το ατμοσίδερο Philips InstantCare είναι έτοιμο για χρήση σε 2 λεπτά. Η δύναμη του

πεπιεσμένου ατμού επιταχύνει τη διαδικασία, εισχωρώντας βαθύτερα στις ίνες των ρούχων και αφαιρώντας τις τσακίσεις.

Γρήγορο και ισχυρό σιδέρωμα

Συνεχής παροχή ατμού έως 120 γρ./λεπτό

Μέχρι 4,5 bar πίεσης ατμού για γρήγορο σιδέρωμα

Άνετο σιδέρωμα

Η πλάκα SteamGlide είναι η πλάκα κορυφαίας ποιότητας της Philips

Ελαφρύ σίδερο για σιδέρωμα χωρίς μεγάλη προσπάθεια

Εύκολη χρήση

Γρήγορη έναρξη λειτουργίας: χρόνος εκκίνησης μικρότερος από 2 λεπτά

Αναπληρώστε νερό οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και κατά το σιδέρωμα



Γεννήτρια ατμού με πίεση GC7520/02

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Έως και 4,5 bar

Διπλάσια ταχύτητα σιδερώματος με πίεση ατμού. Ο

παρεχόμενος με πίεση ατμός διεισδύει βαθιά στις

ίνες, διευκολύνοντας το σιδέρωμα και μειώνοντας το

χρόνο που απαιτείται, ακόμα και σε δύσκολα

υφάσματα.

Συνεχής παροχή ατμού έως 120 γρ./λεπτό

Το σίδερο Philips διαθέτει παροχή ατμού έως 120 γρ./

λεπτό, χάρη στις μικρές ποσότητες νερού που

διοχετεύονται στο μπόιλερ κάθε φορά. Για γρήγορη

και άψογη αφαίρεση των τσακίσεων.

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.

Γρήγορη έναρξη: < 2 λεπτά

Αυτό το σύστημα σιδερώματος είναι έτοιμο για

χρήση σε λιγότερα από 2 λεπτά.

Αναπλήρωση νερού οποιαδήποτε στιγμή

Το αποσπώμενο δοχείο σάς επιτρέπει να γεμίζετε

νερό οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και κατά τη διάρκεια

του σιδερώματος, χωρίς αναμονή.

 

Γρήγορη και πανίσχυρη αφαίρεση τσακίσεων

Πλάκα: SteamGlide

Παροχή ατμού

Συνεχόμενη παροχή ατμού: 120 γρ./λεπτό

Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.

Πίεση: Έως 4,5

Ενεργό Άκρο Ατμού

Ρεύμα: 2400 W

Εύκολη χρήση

Χωρητικότητα δοχείου νερού: 1000 ml

Γέμισμα και άδειασμα νερού: Πολύ μεγάλο στόμιο

γεμίσματος

Αναπλήρωση ανά πάσα στιγμή

Χρόνος προθέρμανσης: 2 λεπτό

Αποθήκευση σωλήνα: Κλιπ σωλήνα

Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,8 m

Ελευθερία καλωδίου (περιστρεφόμενο):

Περιστρεφόμενο καλώδιο 180 μοιρών

Μήκος σωλήνα: 1,7 m

Διαχείριση αλάτων

Χρήση και με νερό βρύσης

Λύση καθαρισμού αλάτων: Εύκολο ξέβγαλμα

Τεχνικές προδιαγραφές

Τάση: 220 - 240 V

Διαστάσεις προϊόντος: 42,9 x 40 x 20,6 εκ.

Βάρος σίδερου: 1,2 κ.

Βάρος σίδερου + βάσης: 4,5 κ.
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