
 

 

Philips 3300 series
Ατμοσίδερο

Καλώδιο 3 μ.

GC3540
Εκπληκτικά αποτελέσματα, ελάχιστη προσπάθεια
3 φορές ευκολότερο
Αυτό το σίδερο ατμού της Philips δεν σας προσφέρει μόνο περισσότερη ευκολία με το μεγάλο 
άνοιγμα εισόδου νερού, το εξαιρετικά μακρύ καλώδιο και την ένδειξη στάθμης νερού, αλλά 
χάρη στη νέα πλάκα SteamGlide κάνει το σιδέρωμα ευκολότερο και ομαλότερο!

Άνετο σιδέρωμα
• Λιγότερο συχνό γέμισμα χάρη στην πολύ μεγάλη δεξαμενή νερού 300 ml
• Πολύ μακρύ καλώδιο 3 μ. για μεγαλύτερη ευκολία
• Ιδιαίτερα ευκρινής ένδειξη για εξαιρετικά ορατή στάθμη νερού
• Μαλακή λαβή για διαρκή άνεση όταν σιδερώνετε

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

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

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
• Η διπλή ενεργή προστασία εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων

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



 Δοχείο νερού 300ml

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

Πολύ μακρύ καλώδιο 3 μ.

Χάρη στο πολύ μακρύ καλώδιο 3 μ. του 
σίδερου Philips, μπορείτε να φτάσετε εύκολα 
μέχρι τα άκρα της σιδερώστρας σας - κι 
ακόμα πιο μακριά!

Εξαιρετικά ορατή στάθμη νερού

Το σίδερο της Philips διαθέτει μια ιδιαίτερα 
ευκρινή ένδειξη για να βλέπετε καθαρά τη 

στάθμη του νερού και να μπορείτε ανά πάσα 
στιγμή να διαπιστώνετε με μια ματιά αν έχει 
μείνει αρκετό νερό.

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.

Μαλακή λαβή
Η μαλακή λαβή σε αυτό το σίδερο της Philips 
κάνει το σιδέρωμα άνετο, ακόμα και μετά 
από πολλή ώρα.

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.

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.
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Τεχνικές προδιαγραφές
• Διαστάσεις προϊόντος: 32,8 x 12,9 x 16,3 cm
• Πλάκα: SteamGlide
• Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 300 ml
• Βάρος σίδερου: 1,64 kg
• Τάση: 220 - 240 V
• Γέμισμα και άδειασμα νερού: Πολύ μεγάλο 
στόμιο γεμίσματος

• Συνεχόμενη παροχή ατμού: 40 g/min
• Ισχύς: 2300 W
• Διακοπή σταξίματος
• Ψεκασμός

• Σιδέρωμα με ατμό σε κάθετη θέση
• Βολή ατμού: 120 g
• Μεταβλητές ρυθμίσεις 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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