Philips PerfectCare Elite
Plus
Σίδερο με γεννήτρια
ατμού
Βολή ατμού έως 600 γρ.

Το γρηγορότερο και ισχυρότερο σίδερο* μόλις έγινε

Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8
λίτρων
Τεχνολογία OptimalTEMP
Αυτόματη και αθόρυβη παροχή
ατμού

εξυπνότερο

Με έξυπνη αυτόματη παροχή ατμού
Το σίδερο PerfectCare Elite Plus είναι η ισχυρότερη και γρηγορότερη γεννήτρια ατμού
στον κόσμο, με εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο και έξυπνη αυτόματη παροχή ατμού για
απόλυτη άνεση. Δεν απαιτούνται ρυθμίσεις θερμοκρασίας, εγγυημένα χωρίς καψίματα.
Καμία ρύθμιση θερμοκρασίας, εγγυημένα χωρίς καψίματα
• Τεχνολογία OptimalTEMP, δεν απαιτούνται ρυθμίσεις θερμοκρασίας
• Χωρίς καψίματα – εγγυημένα

GC9682/80

Γρήγορο σιδέρωμα με συνεχή, ισχυρή παροχή ατμού
• Πανίσχυρος ατμός για τέλεια αφαίρεση των τσακίσεων
• Απλό και αποτελεσματικό σύστημα αφαλάτωσης για απόδοση μεγάλης διάρκειας
• Αυτόματο σύστημα ατμού για γρηγορότερο, ευκολότερο σιδέρωμα
• Εξοικονόμηση ενέργειας με τη λειτουργία ECO
• Πλάκα T-ionicGlide, απόλυτη ολίσθηση και αντοχή
Απόλυτη εμπειρία σιδερώματος
• Μέγιστη ισχύς σιδερώματος με ελάχιστο θόρυβο
• Μεγάλη αποσπώμενη δεξαμενή νερού για εύκολο γέμισμα
• Αυτόματη διακοπή λειτουργίας όταν το σίδερο παραμείνει αφύλακτο

GC9682/80

Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Βολή ατμού έως 600 γρ. Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8 λίτρων, Τεχνολογία OptimalTEMP, Αυτόματη και
αθόρυβη παροχή ατμού

Χαρακτηριστικά
Εξαιρετικά ισχυρή παροχή ατμού

Δεν απαιτείται ρύθμιση θερμοκρασίας

Πλάκα T-ionicGlide

Η ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού
αντιμετωπίζει ακόμα και τα πιο χοντρά
υφάσματα με ευκολία. Δείτε τις επίμονες
τσακίσεις να εξαφανίζονται με μια επιπλέον
βολή ατμού στα σημεία που είναι
απαραίτητο. Αυτή η επιπλέον βολή ατμού
είναι ιδανική για κάθετο σιδέρωμα, για να
φρεσκάρετε τα ρούχα και τις κουρτίνες.

Σιδερώνετε τα πάντα, από τζιν μέχρι
μεταξωτά, χωρίς να ρυθμίζετε τη
θερμοκρασία. Χάρη στην τεχνολογία
OptimalTEMP, δεν απαιτούνται επιλογές ή
ρυθμίσεις. Έτσι, δεν χρειάζεται πλέον να
χωρίζετε από πριν τα ρούχα ή να περιμένετε
να ζεσταθεί και να κρυώσει το σίδερο. Είστε
έτοιμοι για όλα τα υφάσματα, ανά πάσα
στιγμή

Η πλάκα T-ionicGlide είναι η καλύτερη πλάκα
για απόλυτη απόδοση ολίσθησης και
μέγιστη αντοχή στις γρατσουνιές. Η βάση
της από ανοξείδωτο χάλυβα βάση είναι δύο
φορές πιο σκληρή από μια κανονική βάση
από αλουμίνιο και η κατοχυρωμένη με
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας επίστρωση 6
στρώσεων με προηγμένη στρώση τιτανίου
γλιστράει εύκολα, για τα γρηγορότερα
αποτελέσματα που έχετε δει ποτέ.

Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8 L
Χωρίς καψίματα – εγγυημένα

Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού

Το διαφανές δοχείο 1,8 λίτρων σάς παρέχει
έως και 2 ώρες συνεχούς χρήσης. Όταν το
δοχείο νερού αδειάσει, θα ειδοποιηθείτε από
την ενδεικτική λυχνία, ώστε να το
ξαναγεμίσετε εύκολα ανά πάσα στιγμή στη
βρύση από το μεγάλο άνοιγμα γεμίσματος.

Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP,
εγγυόμαστε ότι αυτό το σίδερο δεν θα
προκαλέσει ποτέ καψίματα σε οποιοδήποτε
ύφασμα που σιδερώνεται. Μπορείτε ακόμα
και να το αφήσετε με την πλάκα στραμμένη
στα ρούχα ή στη σιδερώστρα. Τέλος στα
καψίματα, τέλος στις γυαλάδες. Εγγυημένα.

Ο έξυπνος αισθητήρας DynamiQ μας
γνωρίζει ακριβώς πότε και πώς κινείται το
σίδερο, παρέχοντας ισχυρή βολή ατμού
όπου το χρειάζεστε περισσότερο - για
ευκολότερο σιδέρωμα και γρηγορότερα
αποτελέσματα.
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Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Βολή ατμού έως 600 γρ. Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8 λίτρων, Τεχνολογία OptimalTEMP, Αυτόματη και
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Προδιαγραφές
Ευχρηστία

• Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 1800 ml
• Ασφαλές για όλα τα υφάσματα που
σιδερώνονται: Ακόμα και σε ευαίσθητα
υφάσματα, όπως το μετάξι
• Τεχνολογία OptimalTEMP
• Πλάκα που γλιστράει: 5 stars
• DynamiQ
• Ονομασία πλάκας: T-ionicGlide
• Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας
• Κυκλωνικός θάλαμος ατμού
• Αποσπώμενο δοχείο νερού
• Ειδοποίηση χαμηλής στάθμης νερού
• Αναπλήρωση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη
διάρκεια της χρήσης
• Χρήση και με νερό βρύσης
• Χωρίς καψίματα
• Μήκος καλωδίου ρεύματος: 2 m
• Δεν απαιτούνται ρυθμίσεις θερμοκρασίας
• Μήκος σωλήνα: 1,9 m
• Γάντι για επιπλέον προστασία
• Αθόρυβη τεχνολογία ατμού
• Επεξεργαστής έξυπνου ελέγχου
• Άκρο ατμού ακριβείας
• Ετοιμότητα χρήσης: Ηχητική ένδειξη
• Πλάκα που δεν χαράσσεται: 5 stars

Γρήγορη απομάκρυνση ζαρών

•
•
•
•

Πίεση: Μέγιστη πίεση 8 bar
Ισχύς: Μέγ. 2700 W
Συνεχής παροχή ατμού: Έως 165 g/min
Βολή ατμού: Έως 600 g

• Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.
• Τάση: 220-240 V
• Ετοιμότητα χρήσης: 2 min

Διαχείριση αλάτων

• Αφαίρεση αλάτων και καθαρισμός: Easy De-calc
Plus
• Υπενθύμιση αφαίρεσης αλάτων: Φωτειν

Αποθήκευση

• Κλείδωμα μεταφοράς: Για μεταφορά και
ασφάλεια
• Αποθήκευση σωλήνα: Χώρος αποθήκευσης
σωλήνα

Μέγεθος και βάρος

• Βάρος σίδερου: 0,8 kg
• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΥxΜ): 31 x 35 x
51 cm
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΥxΜ): 23,3 x 28,5 x
45,3 cm
• Συνολικό βάρος με τη συσκευασία: 7,4 kg
• Βάρος σίδερου + βάσης: 5,1 kg

Περιβαλλοντική αποδοτικότητα

•
•
•
•

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
Εξοικονόμηση ενέργειας*: 50 %
Συσκευασία προϊόντος: 100% ανακυκλώσιμη
Εγχειρίδιο: 100% ανακυκλωμένο χαρτί

Εγγύηση

• Διεθνής εγγύηση 2 ετών
•
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