
 

 

Philips 2800 series
Парна ютия

SteamGlide

GC2806
Направена да върши работа, ден след ден
С новата гладеща плоча SteamGlide
За отлични резултати ден след ден се нуждаете от ютия, която никога не ви разочарова. С 

новата си гладеща плоча SteamGlide, 2000 W за постоянен силен поток на парата и лесна за 

употреба функция Calc Clean, тази практична ютия ви дава трайно качество в замяна на 

вложените средства!

Лесно отстранява гънките
• Парен удар до 85 г/мин. за най-упоритите гънки
• Продължително пароподаване до 30 г/мин. за по-добро премахване на гънките

Лесно гладене на всякакви тъкани
• Гладещата плоча SteamGlide е най-добрата гладеща плоча на Philips

Забележително изпълнение
• Мощността 2000 W позволява постоянен силен поток на парата

По-дълъг живот
• 2 години гаранция



 2 години гаранция

Пълна гаранция 2 години.

2000 вата

Мощността 2000 W позволява постоянен силен 
поток на парата.

Гладеща плоча SteamGlide

Гладещата плоча SteamGlide е най-добрата 
гладеща плоча на Philips. Тя има превъзходна 
устойчивост на издраскване, плъзга се отлично и 
е лесна за почистване.
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Удобно гладене
• Подходяща за чешмяна вода
• Дължина на шнура: 2 м
• Безопасна употреба: Превишава 
международните стандарти за устойчивост на 
изпускане

• Допълнително удобство: 360 градуса свобода 
на кабела

Гладко плъзгане
• Гладеща повърхност: Гладеща плоча SteamGlide

Технически спецификации
• Напрежение: 220-240
• Мощност: 2000
• Честота: 50-60

Лесна употреба
• Управление: Температурен индикатор за 
готовност, Променливи настройки за парата

• достигане до трудни места: Жлеб за гладене 
около копчета

• Бързо загряване

Премахване на гънки
• Непрекъсната пара: До 30 г/мин
• Пръскане
• достигане до трудни места: Изострен връх
• Парен удар: До 85 г/мин.

Тегло и размери
• Тегло на изделието: 1,2
• Размери на изделието: 29,5 x 11,6 x 19,5
•
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