
 

 

Philips Easy Touch
Σύστημα ατμού χειρός

1800W, 35 γρ./λεπτό
40% μεγαλύτερη πλάκα ατμού*
80% μεγαλύτερη είσοδος νερού*
5 ρυθμίσεις ατμού

GC488/60
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ύκολη αφαίρεση τσακίσεων κάθε μέρα
ε το πιο compact σύστημα ατμού χειρός από τη Philips
 νέο μας σύστημα ατμού EasyTouch είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να έχει μικρό 
γεθος αλλά μεγάλη ισχύ. Αυτή η απαραίτητη συσκευή ατμού είναι ιδανική για 
ήγορη αφαίρεση τσακίσεων κάθε μέρα.

Γρήγορη αφαίρεση τσακίσεων
• 20% πιο ισχυρό * με συνεχή παροχή ατμού 35 γρ./λεπτό
• 5 επίπεδα ατμού για διαφορετικούς τύπους υφασμάτων
• Συμπαγής σχεδιασμός για εύκολη αποθήκευση
• Καλύψτε μεγαλύτερη επιφάνεια με τη 40% μεγαλύτερη πλάκα ατμού*

Αξιόπιστο
• Ασφαλής χρήση σε όλα τα ρούχα
• Ο ατμός σκοτώνει πάνω από το 99% των βακτηρίων και των ακάρεων*
• Γάντι για επιπλέον προστασία κατά την παροχή ατμού

Εύκολη χρήση και συντήρηση
• Δοχείο νερού 1,4L με 80% μεγαλύτερη είσοδο νερού*
• Αφαίρεση αλάτων Easy Rinse για πολλά χρόνια αποτελεσματικής χρήσης
• Ενσωματωμένη κρεμάστρα για ρούχα
• Ρυθμιζόμενο κοντάρι για διάφορες ρυθμίσεις ύψους
• StyleMat για εύκολη χρήση ατμού



 Ισχυρή συνεχής παροχή ατμού

Το σύστημα ατμού EasyTouch είναι 20% πιο 
ισχυρό* σε σύγκριση με τα προηγούμενα 
μοντέλα, καθώς διαθέτει 35 γρ./λεπτό 
πανίσχυρη συνεχή παροχή ατμού που 
κατευθύνεται διαμέσου των στομίων, 
επιτρέποντας την αφαίρεση των τσακίσεων 
με λίγες μόνο κινήσεις.

5 επίπεδα ατμού

Ρυθμίστε το επίπεδο ατμού που προτιμάτε 
για βέλτιστα αποτελέσματα σε διάφορα είδη 
ρούχων.

Συμπαγής σχεδίαση

Μικρό μέγεθος για εύκολη αποθήκευση.

40% μεγαλύτερη* πλάκα ατμού

Το σύστημα ατμού διαθέτει επίσης 40% 
μεγαλύτερη πλάκα ατμού σε σύγκριση με τα 
προηγούμενα μοντέλα. Έτσι, μπορείτε να 
καλύψετε μεγαλύτερη περιοχή υφάσματος 
για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα κατά 
την παροχή ατμού.

80% μεγαλύτερη είσοδος νερού*

Το μεγάλο αποσπώμενο δοχείο νερού 1,4L 
διαθέτει 80% μεγαλύτερη είσοδο νερού* σε 
σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα, που 
επιτρέπει ευκολότερο καθαρισμό και 
γέμισμα για καλύτερη υγιεινή στο δοχείο 
νερού.

Ρυθμιζόμενο διπλό κοντάρι

Ενσωματωμένο διπλό ρυθμιζόμενο κοντάρι 
για να κρεμάτε τα ρούχα σας κατά την 

παροχή ατμού. Είναι αναδιπλούμενο για 
εύκολη αποθήκευση.

Αφαίρεση αλάτων Easy Rinse

Παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής 
σας, χρησιμοποιώντας τακτικά τη λειτουργία 
αφαίρεσης αλάτων Easy Rinse.

StyleMat για εύκολη χρήση ατμού

Premium λύση στήριξης StyleMat που 
διευκολύνει την επίτευξη εκπληκτικών 
αποτελεσμάτων.

Ενσωματωμένη κρεμάστρα για ρούχα

Με την ενσωματωμένη κρεμάστρα για ρούχα 
μπορείτε να κρεμάτε εύκολα τα ρούχα σας, 
όπως πουκάμισα, φορέματα και παντελόνια, 
ενώ χρησιμοποιείτε το σύστημα ατμού.
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Χαρακτηριστικά
Σύστημα ατμού χειρός
1800W, 35 γρ./λεπτό 40% μεγαλύτερη πλάκα ατμού*, 80% μεγαλύτερη είσοδος νερού*, 5 ρυθμίσεις 
ατμού
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Ευχρηστία
• Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 1400 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: 1,8 ιγ

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ
• Κρεμάστρα ρούχων
• Γάντι για επιπλέον προστασία
• StyleMat
• Ρυθμιζόμενο διπλό κοντάρι

Γρήγορη απομάκρυνση ζαρών
• Ισχύς: 1800 W
• Συνεχής παροχή ατμού: 35 γρ./λεπτό
• Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.

• Τάση: 220-240 volt
• Ετοιμότητα χρήσης: 2 λεπτό(ά)
• Μεταβλητά επίπεδα ατμού: 5

Μέγεθος και βάρος
• Βάρος σίδερου: 0,33 κ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΥxΜ): 34,5 x 40 x 40 

cm εκ.
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΥxΜ): 27,7 x 31,5 x 

30,9 cm εκ.
• Βάρος σιδερώστρας: 0,1 κ.
• Συνολικό βάρος με τη συσκευασία: 4,8 κ.
• Βάρος σίδερου + βάσης: 3,45 κ.
• Κοντάρι μεγαλύτερων διαστάσεων: 155 εκ.

Περιβαλλοντική αποδοτικότητα
• Εγχειρίδιο χρήσης: 100% ανακυκλωμένο χαρτί

Εγγύηση
• Διεθνής εγγύηση 2 ετών
•
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Προδιαγραφές
Σύστημα ατμού χειρός
1800W, 35 γρ./λεπτό 40% μεγαλύτερη πλάκα ατμού*, 80% μεγαλύτερη είσοδος νερού*, 5 ρυθμίσεις 
ατμού

* * δοκιμάστηκε από εξωτερικό ινστιτούτο για τους τύπους 
βακτηρίων Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 
6538, Candida albicans ATCC 10231 με 1 λεπτό παροχή ατμού 
(Τεχνικό πρότυπο για την απολύμανση 2002-2.1.5)

* Σε σύγκριση με το GC509

http://www.philips.com

