
 

 

Philips 1700 series
Ατμοσίδερο

Golden Dynaglide

GC1815
Γρήγορο και αποδοτικό - εγγυημένα

Διαμορφωμένη πλάκα ταχύτητας
Υπάρχουν τόσα πράγματα στη ζωή πέρα από τα βάσανα του νοικοκυριού και έτσι θέλετε να 

τελειώνετε το συντομότερο δυνατό. Με το ειδικό αιχμηρό άκρο του, τις μοναδικά σχεδιασμένες 

οπές ατμού και την πλάκα που γλιστράει εύκολα, αυτό το σίδερο ποιότητας έχει κατασκευαστεί 

απλά για την ταχύτητα.

Άνετο σιδέρωμα
• Μια λεπτή δέσμη νερού νοτίζει ομοιόμορφα το ύφασμα
• Το σίδερο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με νερό βρύσης

Εύκολη ολίσθηση σε όλα τα υφάσματα
• Πλάκα Golden DynaGlide για άψογη ολίσθηση

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
• Λειτουργία καθαρισμού αλάτων για αποφυγή συσσώρευσης αλάτων

Αφαιρεί εύκολα τις τσακίσεις
• Ατμός για κάθετο σιδέρωμα που αφαιρεί ζάρες από υφάσματα που κρέμονται



 Πλάκα Golden DynaGlide

Πλάκα Golden DynaGlide, για αντοχή στις 
γρατσουνιές και άψογη ολίσθηση σε όλα τα 
υφάσματα.

Λειτουργία καθαρισμού αλάτων

Η λειτουργία καθαρισμού αλάτων σάς επιτρέπει 
να καθαρίζετε το σίδερο Philips απλώς με νερό για 
να αφαιρέσετε τα σωματίδια αλάτων από αυτό. 
Αυτό θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής του σίδερού 
σας.

Ψεκασμός

Η λειτουργία ψεκασμού παράγει ένα λεπτό 
σύννεφο που νοτίζει ομοιόμορφα το ύφασμα, 
διευκολύνοντας το σιδέρωμα των τσακίσεων.

Χρήση και με νερό βρύσης
Το σίδερο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με νερό 
βρύσης

Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.

Αυτό το σίδερο της Philips διαθέτει μια κάθετη 
λειτουργία ατμού, για την αφαίρεση τσακίσεων 
από κρεμασμένα ρούχα.
GC1815/02

Προδιαγραφές
Τεχνικές προδιαγραφές
• Ρεύμα: 1700
• Συχνότητα: 50-60
• Βάρος προϊόντος: 1,06
• Τάση: 220 - 240
• Χειριστήριο: Λυχνία ετοιμότητας θερμοκρασίας, 
Μεταβλητές ρυθμίσεις ατμού

• Φτάνει στα δύσκολα σημεία: Ειδική εσοχή
• Γρήγορη προθέρμανση: Και
• Διαστάσεις προϊόντος: 26,1 x 11,5 x 13,6

Άνετο σιδέρωμα
• Μήκος καλωδίου: 1,8 m
• Επιπλέον άνεση: Περιστρεφόμενο καλώδιο 180 
μοιρών

• Προστασία κατά των αλάτων: Λειτουργία Calc-
clean

• Ασφαλής χρήση: Υπερβαίνει τα διεθνή πρότυπα 
ελέγχου σε περίπτωση πτώσης

• Χρήση και με νερό βρύσης: Και
• Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 180 ml

Αφαίρεση τσακίσεων
• Συνεχής παροχή ατμού: Έως και 22 γρ/λεπτό
• Πλάκα: Ιδανική διάταξη οπών
• Ψεκασμός
• Φτάνει στα δύσκολα σημεία: Μυτερή άκρη
•
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