
 

 

Philips Azur
Ατμοσίδερο

Βολή ατμού 100 γρ.
2400 W

GC4430/02
Ισχύς με ακρίβεια

Σίδερο με εύκολη αφαίρεση τσακίσεων, χάρη στο Ionic DeepSteam

Για εύκολη αφαίρεση των δυσκολότερων τσακίσεων, αυτό το πανίσχυρο ατμοσίδερο Philips με 

λειτουργία ιονισμένου ατμού είναι ό,τι χρειάζεστε. Σε συνδυασμό με την πλάκα SteamGlide, σας 

προσφέρει εξαιρετική ολίσθηση και ισχυρό ατμό που εισχωρεί βαθιά στο ύφασμα.

Άνετο σιδέρωμα
• Η διπλή ενεργή προστασία εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων
• Βολή ατμού 100 γρ. για εύκολη αφαίρεση των επίμονων τσακίσεων

Εύκολη ολίσθηση σε όλα τα υφάσματα
• Η πλάκα SteamGlide είναι η πλάκα κορυφαίας ποιότητας της Philips

Ασφαλές σιδέρωμα
• Ηλεκτρονική διακοπή λειτουργίας όταν το σίδερο παραμείνει αφύλακτο
• Σύστημα διακοπής σταξίματος Drip-stop, για ρούχα χωρίς λεκέδες όταν σιδερώνετε

Αφαιρεί εύκολα τις τσακίσεις
• Συνεχής παροχή ατμού έως 40 γρ./λεπτό



 Παροχή ατμού έως 40 γρ./λεπτό

Η συνεχής παροχή ατμού αυτού του ατμοσίδερου 
Philips φτάνει τα 40 γρ./λεπτό, προσφέροντας την 
ιδανική ποσότητα ατμού ώστε να απομακρύνετε 
αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.

Αυτόματη διακοπή

Η ηλεκτρονική διακοπή λειτουργίας 
απενεργοποιεί αυτομάτως το σίδερο αν το 
αφήσετε αφύλακτο ή αναποδογυρίσει.

Διπλή προστασία από τα άλατα

Το διπλό ενεργό σύστημα προστασίας από τα 
άλατα του ατμοσίδερου Philips εμποδίζει τη 
συσσώρευσή τους μέσω ταμπλετών κατά των 
αλάτων και μιας εύχρηστης λειτουργίας 
καθαρισμού αλάτων.

Σύστημα διακοπής σταξίματος

Το σύστημα διακοπής σταξίματος drip-stop του 
ατμοσίδερου Philips σας δίνει τη δυνατότητα να 
σιδερώνετε ευαίσθητα υφάσματα σε χαμηλές 
θερμοκρασίες, χωρίς να ανησυχείτε για λεκέδες 
από σταγόνες νερού.

Βολή ατμού έως 100 γρ.

Βολή ατμού έως 100 γρ. για γρήγορη αφαίρεση 
ακόμα και των πιο επίμονων 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.
GC4430/02

Προδιαγραφές
Τεχνικές προδιαγραφές
• Διαστάσεις προϊόντος: 30,3 x 12 x 15,2 cm
• Πλάκα: SteamGlide
• Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 335 ml
• Βάρος σίδερου: 1,55 kg
• Γέμισμα και άδειασμα νερού: Πολύ μεγάλο 
στόμιο γεμίσματος

• Τάση: 220 - 240 V
• Συνεχόμενη παροχή ατμού: 40 g/min
• Ισχύς: 2400 W
• Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας
• Παροχή ατμού
• Διακοπή σταξίματος
• Βολή ατμού: 100 g
• Σιδέρωμα με ατμό σε κάθετη θέση
• Ψεκασμός
• Μεταβλητές ρυθμίσεις ατμού
• Ενεργό Άκρο Ατμού
• Μήκος καλωδίου ρεύματος: 3 m

Διαχείριση αλάτων
• Χρήση και με νερό βρύσης
• Λύση καθαρισμού αλάτων: Διπλό ενεργό 
σύστημα καθαρ. αλάτων
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