
 

 

Philips Azur
Ατμοσίδερο

Παροχή ατμού 50 γρ./λεπτό, 

βολή 200 γρ.

Πλάκα SteamGlide Plus
Αυτόματη απενεργοποίηση 
ασφαλείας
2600 Watt
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Με στόχο την τελειότητα

Σίδερο με πανίσχυρη απόδοση ατμού
Το νέο Philips Azur διαθέτει εργονομική σχεδίαση και ιδανικό βάρος για τον εύκολο χειρισμό 
του σίδερου πάνω στα ρούχα, ακόμα και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία. Σε συνδυασμό με την 
πανίσχυρη απόδοση ατμού, σας προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για τέλεια αποτελέσματα.

Εύκολη ολίσθηση σε όλα τα υφάσματα
• SteamGlide PLUS: ο ιδανικός συνδυασμός ολίσθησης και τεντώματος

Ασφαλές σιδέρωμα
• Το σίδερο απενεργοποιείται αυτόματα όταν μένει χωρίς επίβλεψη

Αφαιρεί εύκολα τις τσακίσεις
• Παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό για καλύτερη αφαίρεση των τσακίσεων
• 2600 W για γρήγορη θέρμανση και πανίσχυρη απόδοση
• Βολή ατμού 200 g για τις πιο επίμονες τσακίσεις

Σχεδιασμένο για τέλεια αποτελέσματα
• Εξαιρετικός σχεδιασμός, για εύκολο χειρισμό του σίδερου πάνω στα ρούχα
• Ελαφρύ σίδερο για ευκολία και άνεση κινήσεων
• Το άκρο ατμού σας επιτρέπει τη χρήση ατμού σε δυσπρόσιτα σημεία
• Πλαϊνό άνοιγμα γεμίσματος



 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.

Εύχρηστο

Το ατμοσίδερο Philips είναι σχεδιασμένο για 
εύκολο χειρισμό πάνω στα ρούχα και άνετη 
προσέγγιση ακόμη και των πιο δύσκολων 
περιοχών.

Ελαφρύ σίδερο

Το σίδερο έχει ένα ιδανικό βάρος 1,6 κιλών, 
κάνοντας παιχνιδάκι τη συνεχή μετακίνησή 
του από τη βάση στη σιδερώστρα και πάλι 
πίσω.

2600 W για γρήγορη θέρμανση

2600 W για γρήγορη θέρμανση και 
πανίσχυρη απόδοση.

Παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό

Η συνεχής παροχή ατμού έως και 50 γρ./
λεπτό σας προσφέρει την ιδανική ποσότητα 
ατμού, ώστε να αφαιρείτε αποτελεσματικά 
όλες τις τσακίσεις.

Βολή ατμού 200 γρ.

Χρησιμοποιώντας τη βολή ατμού 
απελευθερώνετε ατμό έως και 200 γρ., για να 
αφαιρείτε ακόμα και τις πιο επίμονες 
τσακίσεις

Εύκολο γέμισμα

Πλαϊνό άνοιγμα γεμίσματος

Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας

Το σίδερο απενεργοποιείται αυτόματα όταν 
μένει χωρίς επίβλεψη. Όταν το αφήνετε στη 
βάση του, απενεργοποιείται σε 8 λεπτά, ενώ 
όταν το αφήνετε στην πλάκα ή στο πλάι, 
χρειάζονται μόλις 30 δευτερόλεπτα μέχρι να 
απενεργοποιηθεί.

Πλάκα SteamGlide Plus

Για να έχετε τέλειο αποτέλεσμα, χρειάζεστε 
μια πλάκα που διαθέτει βέλτιστη ισορροπία 
ανάμεσα στην ολίσθηση και το σιδέρωμα 
χωρίς τσακίσεις. Αυτό το χαρακτηριστικό 
παρέχεται μέσω του SteamGlide Plus με τις 
ζώνες εύκολης ολίσθησης και άψογου 
σιδερώματος χωρίς τσακίσεις.
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Χαρακτηριστικά
Ατμοσίδερο
Παροχή ατμού 50 γρ./λεπτό, βολή 200 γρ. Πλάκα SteamGlide Plus, Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλεί-
ας, 2600 Watt
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Γρήγορη και πανίσχυρη απομάκρυνση 
ζαρών
• Πλάκα: SteamGlide Plus
• Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 350 ml
• Βάρος σίδερου: 1,6 kg
• Γέμισμα και άδειασμα νερού: Πλαϊνό πορτάκι 
ανοίγματος

• Τάση: 220 - 240 V
• Συνεχόμενη παροχή ατμού: 50 g/min
• Ισχύς: 2600 W
• Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας
• Μαλακή λαβή
• Διακοπή σταξίματος

• Βολή ατμού: 200 g
• Σιδέρωμα με ατμό σε κάθετη θέση
• Ψεκασμός
• Λειτουργία ιονισμένου ατμού
• Μεταβλητές ρυθμίσεις ατμού
• Ενεργό Άκρο Ατμού
• Σύστημα τύλιξης καλωδίου: Κλιπ καλωδίου
• Μήκος καλωδίου ρεύματος: 2,5 m
• Γρήγορο και εύκολο γέμισμα

Διαχείριση αλάτων
• Λύση καθαρισμού αλάτων: Διπλό ενεργό 
σύστημα καθαρ. αλάτων

•
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Προδιαγραφές
Ατμοσίδερο
Παροχή ατμού 50 γρ./λεπτό, βολή 200 γρ. Πλάκα SteamGlide Plus, Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλεία-
ς, 2600 Watt
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