
Парна ютия

PowerLife

  Пара 40 г/мин; 130 г парен удар

Гладеща плоча SteamGlide

Предпазно авт. изключване + Anti-

calc

2400 вата

 

GC2965/80

Създадена за мощно гладене
С електронно предпазно изключване

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!

Лесно отстранява гънките

Пара без прекъсване до 40 г/мин.

130 г парен удар за лесно премахване на упорити гънки

Забележително изпълнение

Мощността 2400 W позволява постоянен силен поток на парата

Лесно гладене на всякакви тъкани

Гладещата плоча SteamGlide е най-добрата гладеща плоча на Philips

Удобно гладене

Свобода на кабела с шарнир за въртене на 360 градуса

Вертикално пароподаване за отстраняване на гънки върху висящи дрехи

Безопасност на гладенето

3 начина за предпазно автоматично изключване



Парна ютия GC2965/80

Акценти Спецификации

2400 W

Мощността 2400 W позволява постоянен силен

поток на парата.

Пароподаване до 40 г/мин.

Парната ютия Philips с непрекъснато пароподаване

до 40 г/мин осигурява идеалното количество пара за

ефективно отстраняване на всички гънки.

Парен удар до 130 г

Парният удар на ютията от 130 г ви позволява лесно

да премахвате дори и най-упоритите гънки.

Свобода на кабела

Свобода на кабела с шарнир за въртене на 360

градуса

Гладеща плоча SteamGlide

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.

Вертикално пароподаване

Тази ютия Philips има функция за вертикално

пароподаване за отстраняване на гънки върху висящи

дрехи.

Предпазно автоматично изключване

Ютията се изключва автоматично, когато е оставена

неподвижно за 30 секунди с гладещата повърхност

надолу, лежи настрани за 30 секунди или е оставена

на пета за 8 минути.

 

Бързо и мощно премахване на гънките

Гладеща повърхност: SteamGlide

Вертикално пароподаване

Променливи настройки за парата

Пръскане

Удобно гладене

Дължина на кабела: 1,8 м

Лесна употреба

Вместимост на резервоара за вода: 300 мл

Спиране на прокапването

Предпазно автоматично изключване

Свобода на кабела (шарнир): 360 градуса свобода на

кабела

Допълнителна стабилност: Гумен предпазител

Дължина на захранващия кабел: 1,8 м извън Европа,

1,9 м в Европа

Предпазване от накип

Подходящ за чешмяна вода

Решение за премахване на накип: Двойно активно

премахване на накип

Технически данни

Захранване, цял свят: 2400 W

Напрежение: 220-240 V

Тегло и размери

Размери на изделието: 29,5 x 11,6 x 19,5

Тегло на изделието: 1,2 кг

Премахване на гънки

Непрекъсната пара: До 40 г/мин

Парен удар: До 130 г/мин.

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят

без предупреждение. Търговските марки са

собственост на Koninklijke Philips N.V. или

на съответните си притежатели.

Дата на издаване 2019‑02‑05

Версия: 4.0.1

EAN: 08 71010 36224 51

www.philips.com

http://www.philips.com/

