Парна ютия
PowerLife
Пара 35 г/мин; 120 г парен удар
Гладеща плоча SteamGlide
Anti-calc
2300 вата

GC2930/30

Направена да работи, ден след ден
С гладеща повърхност SteamGlide
За отлични резултати ден след ден се нуждаете от ютия, която никога не ви разочарова. С
новата гладеща повърхност SteamGlide, с постоянния силен поток пара и таблетките за
премахване на накип, тази практична ютия ви дава дълготрайно качество в замяна на
вложените средства!
Забележително изпълнение
Мощно пароподаване за бързо гладене
Лесно гладене на всякакви тъкани
Гладещата плоча SteamGlide е най-добрата гладеща плоча на Philips
Лесно отстранява гънките
Пара без прекъсване до 35 г/мин.
120 г парен удар за лесно премахване на упорити гънки
Вертикално пароподаване за отстраняване на гънки върху висящи дрехи
По-дълъг живот
Таблетката разгражда котления камък, за да може да се отмие лесно
Плъзгач за Calc Clean за лесно премахване на котлен камък от ютията

Парна ютия
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Акценти
2300 W

Вертикално пароподаване

Таблетка за унищожаване на котления камък

Тази мощна ютия загрява бързо и поддържа
постоянна температура при гладене, като така
улеснява правилното премахване на гънките.

Тази ютия Philips има функция за вертикално
пароподаване за отстраняване на гънки върху висящи
дрехи.

С течение на времето в ютията се натрупва котлен
камък. Тази таблетка го разгражда на парченца, за да
можете лесно да почистите ютията. Такова
почистване следва да се извършва веднъж месечно.

Подаване на пара до 35 г/мин.

Гладеща плоча SteamGlide
Плъзгач за Calc Clean

Непрекъснатото пароподаване до 35 г/мин. ви дава
идеалното количество пара за ефективно
отстраняване на всички гънки.
Парен удар до 120 г

Парният удар на ютията от 120 г ви позволява лесно
да премахвате дори и най-упоритите гънки.

Гладещата плоча SteamGlide е най-добрата гладеща
плоча на Philips за парни ютии. Тя има превъзходна
устойчивост на издраскване, плъзга се отлично и е
лесна за почистване.

Плъзгачът за Calc Clean значително улеснява
премахването на котлен камък от ютията. За да
запазите добрата работа на вашата парна ютия
Philips, трябва да използвате тази функция за
почистване на котлен камък веднъж месечно.
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Спецификации
Бързо и мощно премахване на гънките
Гладеща повърхност: SteamGlide
Вертикално пароподаване
Променливи настройки за парата
Пръскане
Постоянно подаване на пара: 35 г/мин
Power:
2400 W W
Парен удар: 120 г

Удобно гладене
Дължина на кабела: 1,8 м
Лесна употреба
Вместимост на резервоара за вода: 300 мл
Спиране на прокапването
Свобода на кабела (шарнир): 360 градуса свобода на
кабела
Допълнителна стабилност:
Гумен предпазител
Дължина на захранващия кабел: 1,8 м
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Предпазване от накип
Подходящ за чешмяна вода
Решение за премахване на накип: Двойно активно
премахване на накип
Технически данни
Размери на изделието: 29,5 x 11,6 x 19,5 см
Тегло на изделието: 12 кг
Напрежение: 220-240 V

