
Парна ютия

GC3390

Страхотни резултати, минимално усилие
3 пъти по-лесно

Тази парна ютия Philips ви предлага не само допълнително удобство поради големия отвор за пълнене на вода, удължения

шнур и индикатора за нивото на водата. Нейната нова гладеща повърхност SteamGlide също прави гладенето по-приятно и

по-гладко!

Удобно гладене

По-рядко пълнене с извънредно големия резервоар за вода от 300 мл

По-дълъг шнур (3 м) за максимален обсег

Напълно прозрачен индикатор за добра видимост на водното ниво

Лесно гладене на всякакви тъкани

Гладеща повърхност SteamGlide за силна пара и превъзходно гладене

По-дълъг живот

Система с двойно действие предпазва ютията ви от натрупване на котлен камък

Глади безопасно

Системата за спиране на капенето пази дрехите ви от петна при гладенето
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По-голям резервоар за вода - 300 мл

По-рядко пълнене.

По-дълъг шнур (3 м)

С по-дългия 3-метров шнур можете лесно да

достигате до краищата на дъската за гладене, даже и

по-далече!

Ясно забележимо ниво на водата

Напълно прозрачният индикатор на EasyCare

осигурява добра видимост на водното ниво, така че

винаги ще разберете с един поглед дали има

достатъчно вода.

Гладеща повърхност SteamGlide

Специално конструираната гладеща повърхност

съчетава малки отвори за най-добро гладене на

всякакви тъкани и големи отвори за ефикасно

премахване на гънки.

 

3 пъти по-лесно

Много ясен индикатор за ниво на водата

Голям отвор за пълнене с вода

По-дълъг кабел: 3 м

Удобно гладене

Завъртане на 360 градуса: Дава максимална свобода

при гладене

Функция за спиране на капенето: Пази дрехите ви

от петна при гладенето

Отделение за шнура за лесно съхранение

Лесно отстранява гънките

Непрекъснат силен поток на парата за по-добро

премахване на гънките: 35 г/мин. г/мин

Фино пръскане: Финото пръскане намокря тъканта

равномерно

Изострен връх: За гладене на трудни участъци

Усилване на парата за най-упоритите намачквания:

100 г/мин

Връх за пара:

За труднодостъпни зони

Вертикална пара: За висящи тъкани

Бързо и мощно гладене

Мощност за бързо загряване и постоянен силен

поток на парата: 2300 W

По-дълъг живот

Двойнодействаща система против накип:

Предпазва и премахва частиците накип

Гладко плъзгане

Гладеща повърхност SteamGlide

Технически спецификации

Размери: 328 x 129 x 163 см

Честота: 50-60 Hz

Мощност: 2300 W

Напрежение: 220-240 V

Вместимост на резервоара за вода:

300 мл

Тегло: 1,64 кг
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