
 

 

Philips ComfortCare
Ατμοσίδερο

30 γρ.

GC2730
Απλό, γρήγορο και αποτελεσματικό

Σίδερο με μεγαλύτερη απόδοση ατμού
Για καταπληκτικά αποτελέσματα, χρειάζεστε ισχυρή δέσμη ατμού κι ένα σίδερο που δεν 

παραδίδει τα όπλα. Με βολή ατμού 90 γρ., ισχύ 2000 W για συνεχή υψηλή παροχή ατμού και 

σύστημα αυτόματου καθαρισμού, το πρακτικό αυτό σίδερο της Philips αποτελεί διαχρονική αξία!

Άνετο σιδέρωμα
• Λιγότερο συχνό γέμισμα χάρη στην πολύ μεγάλη δεξαμενή νερού 300 ml

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
• Λειτουργία καθαρισμού αλάτων για αποφυγή συσσώρευσης αλάτων

Αφαιρεί εύκολα τις τσακίσεις
• Βολή ατμού έως 90 γρ. για τις πιο επίμονες τσακίσεις
• Συνεχής παροχή ατμού μέχρι και 30 γρ./λεπτό για αποτελεσματικότερη αφαίρεση των 
τσακίσεων



 Βολή ατμού έως 90 γρ.

Χάρη στη βολή ατμού 90 γρ., μπορείτε να 
εξαφανίσετε εύκολα ακόμα και τις πιο επίμονες 
τσακίσεις.

Δοχείο νερού 300ml

Απαιτούνται λιγότερα γεμίσματα χάρη στη μεγάλη 
δεξαμενή νερού 300 ml. Έτσι, μπορείτε να 
σιδερώνετε περισσότερα ρούχα με ένα γέμισμα.

Παροχή ατμού μέχρι 30 γρ./λεπτό

Συνεχής παροχή ατμού μέχρι και 30 γρ./λεπτό για 
αποτελεσματικότερη αφαίρεση των τσακίσεων.

Λειτουργία καθαρισμού αλάτων

Η λειτουργία καθαρισμού αλάτων σάς επιτρέπει 
να καθαρίζετε το σίδερο Philips απλώς με νερό για 
να αφαιρέσετε τα σωματίδια αλάτων από αυτό. 
Αυτό θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής του σίδερού 
σας.
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Προδιαγραφές
Γρήγορη και πανίσχυρη απομάκρυνση 
ζαρών
• Πλάκα: Αντικολλητική
• Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 300 ml
• Γέμισμα και άδειασμα νερού: Πλαϊνό πορτάκι 
ανοίγματος

• Αναπλήρωση ανά πάσα στιγμή
• Τάση: 220 - 240 V
• Συνεχόμενη παροχή ατμού: 30 g/min
• Ισχύς: 2000 W
• Παροχή ατμού
• Διακοπή σταξίματος
• Βολή ατμού: 90 g
• Ψεκασμός
• Σιδέρωμα με ατμό σε κάθετη θέση
• Μεταβλητές ρυθμίσεις ατμού
• Ελευθερία καλωδίου (περιστρεφόμενο): 
Ελευθερία καλωδίου 360 μοιρών

• Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,9 m

Διαχείριση αλάτων
• Χρήση και με νερό βρύσης
• Λύση καθαρισμού αλάτων: Αυτοκαθαρισμός
•
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