
Парна ютия

EasySpeed

  Пара 35 г/мин; 110 г парен удар

Керамична гладеща повърхност

Предпазно авт. изключване + Anti-

calc

2200 вата

 
GC2046/20

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

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

топлината върху гладещата повърхност и непрекъснатата пара.

Лесно отстранява гънките

Мощност до 2200 W, позволяваща постоянен, силен поток на парата

110 г парен удар за лесно премахване на упорити гънки

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

Удобно гладене

Ютията се изключва автоматично, когато е оставена без надзор

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

Финото впръскване намокря тъканта равномерно
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Акценти

Мощност до 2200 W

Мощността до 2200 W позволява постоянен, силен

поток на парата.

Парен удар до 110 г

Парният удар на ютията от 110 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 вашата парна ютия Philips, трябва

да използвате тази функция за почистване на котлен

камък веднъж месечно, когато използвате чешмяна

вода.

Автоматично изключване

Ютията се изключва автоматично, когато е оставена

без надзор. Ако се остави на петата си, ще се

изключи след 8 минути. Когато се остави на

гладещата повърхност или на страната си, ще се

изключи само след 30 секунди.

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.

Препоръчано от CHOICE

CHOICE е потребителският защитник, който

предоставя информация и съвети без комерсиални

предубеждения.CHOICE тества продукти за клиенти,

а не за марки, предлагайки безпристрастен съвет,

рецензии и препоръки за австралийските клиенти.

Програмата за тестване на CHOICE купува анонимно

продукти от магазини за продажба на дребно и

извършва щателни изпитвания в лаборатории, за да

гарантира, че клиентите получават най-доброто

качество.
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Спецификации

Лесна употреба

Вместимост на резервоара за вода: 270 мл

Спиране на прокапването

Предпазно автоизключване

Дължина на захранващия кабел: 1,8 м

Прецизен връх за пара

Име на гладещата повърхност: SteamGlide Ceramic

Бързо отстраняване на гънки

Непрекъсната пара: 35 г/мин

Захранване: 2200 W

Парен удар: 110 гр

Парен удар: 110 гр

Променливи нива на парата

Вертикално пароподаване

Водна струя

Управление на калцирането

Декалциране и почистване: Самопочистване
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