
 

 

Philips Azur
Ατμοσίδερο

GC4491
Ισχυρό εργαλείο 2400 W για σιδέρωμα

Πανίσχυρο σίδερο με περισσότερο ατμό
Το πανίσχυρο σίδερο GC4491/02 της Philips διαθέτει την πιο ανθεκτική πλάκα. Τίποτα δεν 
μπορεί να τη γρατζουνίσει, ενώ γλιστράει πανεύκολα πάνω στα υφάσματα. Η πανίσχυρη 
βολή ατμού σας επιτρέπει να εξαφανίζετε και την παραμικρή τσάκιση στη στιγμή.

Powerful performance
• 2400 W για παροχή ατμού 40 γρ.
• Ανθεκτική πλάκα που δεν χαράσσεται

Ασφαλές σιδέρωμα
• Διακοπή σταξίματος, για ρούχα χωρίς λεκέδες όταν σιδερώνετε

Φτάνει ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία
• Το άκρο ατμού σας επιτρέπει τη χρήση ατμού σε δυσπρόσιτα σημεία

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



 Ενεργό Άκρο Ατμού

Το μοναδικό άκρο εξαγωγής ατμού του σίδερου 
Philips συνδυάζει μια ιδιαίτερα μυτερή πλάκα με 
ειδικές επιμήκεις εγκοπές στην άκρη, για τα 
καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ακόμα και στα 
πιο μικρά και δύσκολα σημεία.

Σύστημα διακοπής σταξίματος

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

2400 W για παροχή ατμού 40 γρ.
2400 W για παροχή ατμού 40 γρ.

Πλάκα σιδερώματος από Anodilium

Γλιστρά πανεύκολα πάνω στο ύφασμα.

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.
GC4491/02

Προδιαγραφές
Ευχρηστία
• Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 335 ml
• Πλάκα: Anodilium
• Γέμισμα και άδειασμα νερού: Πολύ μεγάλο 
στόμιο γεμίσματος

• Τάση: 220 - 240 V
• Βάρος σίδερου: 1,6 kg
• Συνεχόμενη παροχή ατμού: 40 g/min
• Ισχύς: 2400 W
• Παροχή ατμού
• Μαλακή λαβή
• Διακοπή σταξίματος
• Βολή ατμού: 120 g
• Ψεκασμός
• Σιδέρωμα με ατμό σε κάθετη θέση
• Ενεργό Άκρο Ατμού
• Ελευθερία καλωδίου (περιστρεφόμενο): 
Ελευθερία καλωδίου 360 μοιρών

• Σύστημα τύλιξης καλωδίου: Κλιπ καλωδίου
• Μήκος καλωδίου ρεύματος: 3 m

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