
Парна ютия

EasySpeed

  Пара 35 г/мин; 120 г парен удар

Керамична гладеща повърхност

Anti-calc

2300 вата

 
GC2045/40

Бърза, от началото до края
5 начина да ускорите вашето гладене

Тази ютия EasySpeed Plus ускорява вашето гладене благодарение на: тройния прецизен връх, равномерно разпространение на

топлината по гладещата повърхност, непрекъсната пара, парен удар и висока мощност.

Лесно отстранява гънките

Мощност до 2300 W позволява постоянен, силен поток на парата

Парен удар до 120 г

Пара без прекъсване до 35 г/мин.

Керамична гладеща повърхност за по-добро плъзгане

Вертикално пароподаване за отстраняване на гънки върху тъкани на закачалка

По-дълъг живот

Плъзгач за Calc Clean за лесно премахване на варовик от ютията

Безопасност при гладене

Здрава пета за по-добра стабилност

Удобно гладене

Системата за спиране на прокапването пази дрехите ви от петна при гладене

Троен прецизен връх за оптимално управление и видимост

Равномерно разпределение на парата за ефикасно гладене
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Акценти

Мощност до 2300 W

Мощността до 2300 W позволява постоянен, силен

поток на парата.

Парен удар

Парният удар на ютията от 120 г ви позволява лесно

да премахвате дори и най-упоритите гънки.

Подаване на пара до 35 г/мин.

Непрекъснатото пароподаване до 35 г/мин. ви дава

идеалното количество пара за ефективно

отстраняване на всички гънки.

Керамична гладеща повърхност

Керамичната гладеща повърхност е устойчива на

надраскване, плъзга се добре и е лесна за почистване.

Вертикално пароподаване

Тази ютия Philips има функция за вертикално

пароподаване за отстраняване на гънки върху тъкани

на закачалка.

Плъзгач за Calc Clean

Тази парна ютия може да работи с чешмяна вода, а

плъзгачът за Calc Clean улеснява премахването на

натрупалия се накип от ютията ви. За да запазите

добрата работа на твоята парна ютия Philips, трябва

да използвате тази функция за почистване на котлен

камък веднъж месечно, когато използвате чешмяна

вода.

Здрава пета

Тази ютия има специално проектирана особено

голяма пета, което дава допълнителна стабилност,

когато тя се поставя във вертикално положение.

Спиране на прокапването

Системата за спиране на прокапването позволява

гладене на фини дрехи при ниски температури, без

да се тревожите за петна от водни капки.

Троен прецизен връх

Върхът на тази ютия Philips е прецизен по 3 начина:

изострен е, има улей за копчета и елегантен дизайн

на носа. Тройно прецизният връх ви позволява да

достигнете дори най-трудните области, например

около копчетата или между гънките.

Равномерно разпределение на парата

Благодарение на внимателно изработената

конструкция на гладещата повърхност парата се

разпределя равномерно по нея. По този начин са ви

необходими по-малко движения за равномерно

навлажняване на дрехата и следователно по-малко

време, за да завършите гладенето.
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Спецификации

Бързо и мощно премахване на гънките

Гладеща повърхност: Керамична гладеща повърхност

Подаване на пара

Постоянно подаване на пара: 35 г/мин

Парен удар: 120 гр

Вертикално гладене

Функция за впръскване

Захранване: 2300 W

Удобно гладене

Дължина на кабела: 1,8 м

Лесна употреба

Вместимост на резервоара за вода: 270 мл

Спиране на прокапването

Достига трудно достъпните места: Троен прецизен

връх

Предпазване от варовик

Решение за премахване на варовик: Самопочистване
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