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έλεια απόδοση, κάθε μέρα
ίδερο με πλάκα SteamGlide
 τέλεια αποτελέσματα κάθε μέρα, θέλετε ένα σίδερο που δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ. 
 τη νέα πλάκα SteamGlide, τη συνεχή υψηλή παροχή ατμού και τις ταμπλέτες διάσπασης 
άτων, αυτό το πρακτικό ατμοσίδερο της Philips προσφέρει απόδοση που διαρκεί!

Powerful performance
• Συνεχής υψηλή παροχή ατμού

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

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
• Λειτουργία καθαρισμού αλάτων για εύκολη αφαίρεση των αλάτων από το σίδερό σας
• Η ταμπλέτα διάσπασης αλάτων διαλύει τα άλατα ώστε να απομακρύνονται εύκολα

Αφαιρεί εύκολα τις τσακίσεις
• Συνεχής παροχή ατμού έως 35 γρ./λεπτό
• Βολή ατμού έως 95 γρ. για τις πιο επίμονες τσακίσεις
• Ατμός για κάθετο σιδέρωμα που αφαιρεί ζάρες από υφάσματα που κρέμονται



 2100 Watt

Η ισχύς των 2100 Watt σάς εξασφαλίζει 
συνεχή υψηλή παροχή ατμού.

Παροχή ατμού έως 35 γρ./λεπτό

Η συνεχής παροχή ατμού έως και 35 γρ./
λεπτό σας προσφέρει την ιδανική ποσότητα 
ατμού, ώστε να αφαιρείτε αποτελεσματικά 
όλες τις τσακίσεις.

Βολή ατμού έως 95 γρ.

Βολή ατμού έως 95 γρ. για τις πιο επίμονες 
τσακίσεις

Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.

Αυτό το σίδερο της Philips διαθέτει μια 
κάθετη λειτουργία ατμού, για την αφαίρεση 
τσακίσεων από κρεμασμένα ρούχα.

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.

Λειτουργία καθαρισμού αλάτων

Αυτό το ατμοσίδερο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με κανονικό νερό βρύσης, 
ενώ χάρη στη λειτουργία καθαρισμού 
αλάτων μπορείτε να αφαιρέσετε εύκολα τα 
τυχόν συσσωρευμένα άλατα. Αν 
χρησιμοποιείτε κανονικό νερό βρύσης, 
πρέπει να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία 
καθαρισμού αλάτων μία φορά το μήνα, ώστε 
να διατηρήσετε την απόδοση του 
ατμοσίδερου Philips.

Ταμπλέτα διάσπασης αλάτων

Με το πέρασμα του χρόνου, στο σίδερό σας 
συσσωρεύονται άλατα. Η ταμπλέτα 
διάσπασης αλάτων διαλύει τα άλατα σε 
κομμάτια για να μπορείτε να καθαρίζετε 
εύκολα το σίδερό σας. Αυτός ο καθαρισμός 
πρέπει να πραγματοποιείται μία φορά το 
μήνα.
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Χαρακτηριστικά
Ατμοσίδερο
2100W Ροή ατμού 35 γρ/λεπτό, Βολή ατμού 95 γρ.
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Ευχρηστία
• Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 300 ml
• Πλάκα: SteamGlide
• Βάρος προϊόντος: 1,2 kg
• Ισχύς (Κίνα): 1850 W
• Τάση: 220-240 V
• Γενική ισχύς: 2100 W
• Διακοπή σταξίματος
• Ψεκασμός
• Σιδέρωμα με ατμό σε κάθετη θέση
• Μεταβλητές ρυθμίσεις ατμού
• Ελευθερία καλωδίου (περιστρεφόμενο): 

Ελευθερία καλωδίου 360 μοιρών
• Μήκος καλωδίου ρεύματος: 2 μ.
• Διαστάσεις προϊόντος: 29,5 x 11,6 x 19,5

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

Αφαίρεση τσακίσεων
• Συνεχής παροχή ατμού: Έως και 35 γρ/λεπτό
• Βολή ατμού: Έως και 95 γρ/λεπτό
•
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