Philips
Ατμοσίδερο

GC4310

Ισχύς με ακρίβεια
Στόμιο ατμού εύκολης πρόσβασης
Σιδερώστε στον ατμό με το ειδικό άκρο για παροχή ατμού ακόμα και στα πιο μικρά
σημεία. Πολύ υψηλή συνεχής παροχή ατμού (40 γρ.), εξαιρετικά ισχυρή βολή ατμού
(100 γρ.) και επιμήκεις εγκοπές στην άκρη.
Άνετο σιδέρωμα
• Λιγότερο συχνό γέμισμα με το πολύ μεγάλο δοχείο νερού 350 ml
• Πολύ μακρύ καλώδιο 3 μ. για μεγαλύτερη ευκολία
Ασφαλές σιδέρωμα
• Διακοπή σταξίματος, για ρούχα χωρίς λεκέδες όταν σιδερώνετε
Αφαιρεί εύκολα τις τσακίσεις
• Συνεχής παροχή ατμού έως 40 γρ./λεπτό

GC4310/02

Ατμοσίδερο

Χαρακτηριστικά
Παροχή ατμού έως 40 γρ./λεπτό

Προδιαγραφές
Δοχείο νερού 350 ml

Τεχνικές προδιαγραφές
•
•
•
•
•
•

Ρεύμα: 2400
Συχνότητα: 50-60
Τάση: 220 - 240
Βάρος προϊόντος: 1,55
Γρήγορη προθέρμανση
Διαστάσεις προϊόντος: 303 x 120 x 152

Γλιστράει εύκολα

• Πλάκα: Πλάκα Careeza

Άνετο σιδέρωμα

Η συνεχής παροχή ατμού αυτού του ατμοσίδερου
Philips φτάνει τα 40 γρ./λεπτό, προσφέροντας την
ιδανική ποσότητα ατμού ώστε να απομακρύνετε
αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.

Σύστημα διακοπής σταξίματος

Λιγότερο συχνό γέμισμα χάρη στο πολύ μεγάλο
δοχείο νερού 350 ml, για να σιδερώνετε
περισσότερα ρούχα σε μία δόση.

Πολύ μακρύ καλώδιο 3 μ.

• Μήκος καλωδίου: 3 m
• Επιπλέον άνεση: Ελευθερία καλωδίου 360
μοιρών
• Προστασία κατά των αλάτων: Διπλή προστασία
από τα άλατα
• Χωρίς διαρροές: Σύστημα διακοπής σταξίματος
• Ασφαλής χρήση: Υπερβαίνει τα διεθνή πρότυπα
ελέγχου σε περίπτωση πτώσης
• Χρήση και με νερό βρύσης
• Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 350 ml

Αφαίρεση τσακίσεων

•
•
•
•
•

Το σύστημα drip-stop του ατμοσίδερου Philips σας
δίνει τη δυνατότητα να σιδερώνετε ευαίσθητα
υφάσματα σε χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς να
ανησυχείτε για λεκέδες από σταγόνες νερού.
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Χάρη στο πολύ μακρύ καλώδιο 3 μ. του σίδερου
Philips, μπορείτε να φτάσετε εύκολα μέχρι τα άκρα
της σιδερώστρας σας - κι ακόμα πιο μακριά!
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Συνεχής παροχή ατμού: Έως και 40 γρ/λεπτό
Ψεκασμός
Φτάνει στα δύσκολα σημεία: Ενεργό Άκρο Ατμού
Βολή ατμού: Έως και 100 γρ/λεπτό

