
 

 

Philips Steam&Go
Σύστημα ατμού χειρός

1300W, έως 24 γρ./λεπτό
Οριζόντια και κάθετη παροχή 
ατμού
Αποσπώμενο δοχείο νερού 
70ml
Αντιθερμική τσάντα 
αποθήκευσης

GC362/80
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ικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
ρησιμοποιήστε το κάθετα ή οριζόντια για καλύτερα αποτελέσματα

ο εύκολο σιδέρωμα ατμού με τη θερμαινόμενη πλάκα SmartFlow. Χρησιμοποιήστε το οριζόντια 

άθετα για τα σημεία που σιδερώνονται δύσκολα και για να φρεσκάρετε τα ρούχα σας, 

γυημένα χωρίς καψίματα. Η μικρή κι ελαφριά σχεδίαση σας βοηθά να το χρησιμοποιείτε 

ντού και ανά πάσα στιγμή. Ανοίξτε τον ατμό και είστε έτοιμοι!

Γρήγορη αφαίρεση τσακίσεων
• Οριζόντια και κάθετη παροχή ατμού για μεγαλύτερη ευκολία
• Θερμαινόμενη πλάκα SmartFlow για καλύτερα αποτελέσματα παροχής ατμού*
• Αυτόματη συνεχής παροχή ατμού για εύκολη αφαίρεση τσακίσεων
• Εξάρτημα βούρτσας για πιο χοντρά υφάσματα

Εύχρηστο και ασφαλές
• Ασφαλές για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται, εγγυημένα χωρίς καψίματα
• Δεν χρειάζεται σιδερώστρα
• Μικρό μέγεθος για πρακτική χρήση, αποθήκευση και μεταφορά
• Αποσπώμενο δοχείο νερού για ευκολότερο γέμισμα
• Καλώδιο 2,5 μ. για μεγαλύτερη εμβέλεια
• Αντιθερμική τσάντα για εύκολη αποθήκευση

Φρεσκάρετε τα ρούχα χωρίς πλύσιμο ή στεγνό καθάρισμα
• Η συνεχής παροχή ατμού απομακρύνει τις οσμές και σκοτώνει το 99,9%* των βακτηρίων



 Οριζόντια και κάθετη παροχή ατμού

Χρησιμοποιήστε την παροχή ατμού κάθετα 
για γρήγορη αφαίρεση τσακίσεων και 
φρεσκάρισμα κρεμασμένων ρούχων χωρίς 
σιδερώστρα. Χρησιμοποιήστε την οριζόντια 
για τέλεια αποτελέσματα σε δύσκολα σημεία, 
όπως μανσέτες και γιακάδες. Σε 
οποιαδήποτε θέση, η ισχυρή συνεχής 
παροχή ατμού προσφέρει εξαιρετικά 
αποτελέσματα.

Θερμαινόμενη πλάκα SmartFlow

Χάρη στην τεχνολογία SmartFlow, η πλάκα 
ατμού θερμαίνεται σε βέλτιστη θερμοκρασία, 
είναι ασφαλής για όλα τα υφάσματα και 
αποτρέπει τα υγρά στίγματα. Η 
θερμαινόμενη πλάκα ατμού σάς βοηθά να 
πιέζετε το ύφασμα κατά την παροχή ατμού 
οριζόντια και παρέχει ακόμα καλύτερα 
αποτελέσματα*.

Συνεχής παροχή ατμού

Μια ηλεκτρική αντλία παρέχει αυτόματα 
συνεχή παροχή ατμού για εύκολη και 
γρήγορη αφαίρεση τσακίσεων.

Εξάρτημα βούρτσας

Το εξάρτημα βούρτσας ανοίγει τις ίνες του 
υφάσματος και επιτρέπει την καλύτερη 
διείσδυση του ατμού. Είναι ιδιαίτερα καλό για 
πιο χοντρά ρούχα, όπως μπουφάν και 
παλτό. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην 
απομάκρυνση της βρομιάς και των κόμπων.

Ασφαλές για όλα τα υφάσματα που 
σιδερώνονται

Το σύστημα ατμού μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε όλα τα 
υφάσματα και τα ρούχα που σιδερώνονται. 
Η πλάκα ατμού μπορεί να πιεστεί με 

ασφάλεια σε κάθε ρούχο χωρίς κίνδυνο 
καψίματος – μια εξαιρετική λύση για 
ευαίσθητα υφάσματα, όπως το μετάξι.

Δεν χρειάζεται σιδερώστρα

Η χρήση ενός συστήματος ατμού σε 
κρεμασμένα ρούχα εξαλείφει την ανάγκη 
σιδερώστρας και έτσι η αφαίρεση των 
τσακίσεων είναι πανεύκολη.

Εργονομικός σχεδιασμός

Το σύστημα ατμού χειρός είναι εργονομικά 
σχεδιασμένο ώστε να είναι ελαφρύ, μικρό και 
άνετο στη χρήση. Απλώς πιέστε το κουμπί 
και δείτε τις τσακίσεις και τις ζάρες να 
εξαφανίζονται.

Αποσπώμενο δοχείο νερού

Το δοχείο νερού αποσπάται για εύκολο 
γέμισμα κάτω από τη βρύση.
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Χαρακτηριστικά
Σύστημα ατμού χειρός
1300W, έως 24 γρ./λεπτό Οριζόντια και κάθετη παροχή ατμού, Αποσπώμενο δοχείο νερού 70ml, Αντι-
θερμική τσάντα αποθήκευσης
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Ευχρηστία
• Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 70 ml
• Ασφαλές για όλα τα υφάσματα που 
σιδερώνονται: Ακόμα και σε ευαίσθητα 
υφάσματα, όπως το μετάξι

• Αποσπώμενο δοχείο νερού
• Αναπλήρωση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη 
διάρκεια της χρήσης

• Μήκος καλωδίου ρεύματος: 2,5 ιγ
• Ετοιμότητα χρήσης: Φωτεινή ένδειξη

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ
• Βούρτσα
• Γάντι για επιπλέον προστασία

Γρήγορη απομάκρυνση ζαρών
• Ισχύς: 1300 W

• Συνεχής παροχή ατμού: Έως 24 γρ./λεπτό
• Τάση: 220-240 volt
• Ετοιμότητα χρήσης:                   <1 λεπτό(ά)

Αποθήκευση
• Λύση αποθήκευσης: Θήκη αποθήκευσης

Μέγεθος και βάρος
• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΥxΜ): 38 x 12,8 x 

15 εκ.

Περιβαλλοντική αποδοτικότητα
• Συσκευασία προϊόντος: 100% ανακυκλώσιμη
• Εγχειρίδιο χρήσης: 100% ανακυκλωμένο χαρτί

Εγγύηση
• Διεθνής εγγύηση 2 ετών
•
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Προδιαγραφές
Σύστημα ατμού χειρός
1300W, έως 24 γρ./λεπτό Οριζόντια και κάθετη παροχή ατμού, Αποσπώμενο δοχείο νερού 70ml, 
Αντιθερμική τσάντα αποθήκευσης

* Σε σύγκριση με τα Philips Steam&Go GC310 και GC320, χωρίς 
θερμαινόμενη πλάκα SmartFlow.

* Δοκιμάστηκε από εξωτερικό οργανισμό για τους τύπους 
βακτηρίων Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 
6538, Canidia albicans ATCC 10231 με παροχή ατμού 1 λεπτού.

http://www.philips.com

