
 

 

Philips Azur Performer 
Plus
Ατμοσίδερο

Aτμός 45 γρ./λεπτό, βολή ατμού 

190 γρ.

Πλάκα SteamGlide Plus
Σύστημα προστασίας από άλατα
2400 Watt

GC4516/40
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ιο αποτελεσματικός καθαρισμός αλάτων με το δοχείο καθαρισμού αλάτων

 σίδερο ατμού Azur Performer Plus της Philips συνδυάζει την ισχυρή απόδοση με την ευκολία 

η χρήση. Με ενσωματωμένο δοχείο καθαρισμού αλάτων για αποτελεσματική αφαίρεση των 

άτων και απόδοση ατμού μεγάλης διάρκειας, με αυτόματο έλεγχο ατμού και πλάκα SteamGlide 

s.

Άνετο σιδέρωμα
• Αυτόματος έλεγχος ατμού για σωστή παροχή ατμού σε κάθε ρούχο
• Ιδανικό βάρος για ευκολότερο χειρισμό του σίδερου στα ρούχα σας
• Άκρο τριπλής ακρίβειας για βέλτιστο έλεγχο και ορατότητα

Εύκολη ολίσθηση σε όλα τα υφάσματα
• Πλάκα Steamglide Plus: Η καλύτερή μας πλάκα για βέλτιστη ολίσθηση για γρηγορότερο 
σιδέρωμα

Γρήγορη και πανίσχυρη απόδοση
• Παροχή ατμού έως και 45 γρ./λεπτό για καλύτερη αφαίρεση των τσακίσεων
• 2400 W για γρήγορη θέρμανση του σίδερου
• Βολή ατμού έως 190 γρ.

Λύση καθαρισμού αλάτων
• Το ενσωματωμένο δοχείο καθαρισμού αλάτων Calc συλλέγει κατά τη διάρκεια του 
σιδερώματος



 2400 W για γρήγορη θέρμανση

Με 2400 W, το ατμοσίδερο Azur Performer 
Plus θερμαίνεται γρήγορα και προσφέρει 
ισχυρή απόδοση, για εξαιρετικά 
αποτελέσματα σιδερώματος.

Παροχή ατμού έως και 45 γρ./λεπτό

Η συνεχής παροχή ατμού έως και 45 γρ./
λεπτό σάς προσφέρει την ιδανική ποσότητα 
ατμού, ώστε να αφαιρείτε αποτελεσματικά 
όλες τις τσακίσεις.

Πλάκα SteamGlide Plus

Με την καλύτερή μας πλάκα για βέλτιστη 
ολίσθηση, τη SteamGlide Plus, θα 

απολαμβάνετε το πιο γρήγορο σιδέρωμα. Οι 
εξαιρετικά προσεγμένες οπές εξασφαλίζουν 
καλά ισορροπημένη κατανομή του ατμού.

Ενσωματωμένο δοχείο καθαρισμού 
αλάτων

Το ειδικά σχεδιασμένο ενσωματωμένο 
δοχείο αλάτων συλλέγει σωματίδια αλάτων 
κατά τη διάρκεια του σιδερώματος. Η 
διαδικασία αυτόματου καθαρισμού αφαιρεί 
τα ελεύθερα σωματίδια αλάτων από το 
σίδερο για να σας προσφέρει σταθερή 
απόδοση σιδερώματος κάθε μέρα.

Αυτοκαθαρισμός

Εκτός από το ενσωματωμένο δοχείο 
αλάτων, η λειτουργία αυτοκαθαρισμού της 
πλάκας απομακρύνει ακόμα και τα πιο 
επίμονα άλατα. Η καθαρή πλάκα βελτιώνει 
την απόδοση του ατμού και τα 
αποτελέσματα του σιδερώματος.

Αυτόματος έλεγχος ατμού

Με τον αυτόματο έλεγχο ατμού, δεν 
χρειάζεται να ρυθμίζετε τη σωστή ποσότητα 
ατμού. Επιλέξτε τη θερμοκρασία για τα 
ρούχα που σιδερώνετε και είστε έτοιμοι.

Άκρο τριπλής ακρίβειας

Το μυτερό άκρο του Philips Azur Performer 
διαθέτει 3 χαρακτηριστικά που 
εξασφαλίζουν μοναδική ακρίβεια: μυτερή 
άκρη, αυλάκι για σιδέρωμα γύρω από 
κουμπιά και μύτη με κομψή σχεδίαση. Έτσι, 
χάρη στο άκρο τριπλής ακρίβειας, μπορείτε 
να σιδερώνετε ακόμα και τα πιο δύσκολα 
σημεία, π.χ. γύρω από τα κουμπιά ή μεταξύ 
των πτυχώσεων.
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Χαρακτηριστικά
Ατμοσίδερο
Aτμός 45 γρ./λεπτό, βολή ατμού 190 γρ. Πλάκα SteamGlide Plus, Σύστημα προστασίας από άλατα, 2400 
Watt
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Ευχρηστία
• Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 300 ml
• Ονομασία πλάκας: SteamGlide Plus
• Διακοπή σταξίματος
• Μαλακή λαβή
• Μήκος καλωδίου ρεύματος: 2 m

Γρήγορη απομάκρυνση ζαρών
• Ισχύς: 2400 W
• Συνεχής παροχή ατμού: 45 g/min
• Βολή ατμού: 190 g
• Ψεκασμός νερού

Διαχείριση αλάτων
• Αφαίρεση αλάτων και καθαρισμός: 
Ενσωματωμένο δοχείο καθαρισμού αλάτων, 
Αυτοκαθαρισμός

Μέγεθος και βάρος
• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΥxΜ): 

34,1*30*36 cm
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΥxΜ): 16*32*14 cm
• Συνολικό βάρος με τη συσκευασία: 1,75 kg
• Βάρος σίδερου + βάσης: 1,52 kg
•
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Προδιαγραφές
Ατμοσίδερο
Aτμός 45 γρ./λεπτό, βολή ατμού 190 γρ. Πλάκα SteamGlide Plus, Σύστημα προστασίας από άλατα, 2400 
Watt

* Σε σύγκριση με ένα μέσο σίδερο ατμού 2200 W της Philips

http://www.philips.com

