
Парна ютия
 

Пара 40 г/мин; 170 г парен удар

Керамична гладеща повърхност

2400 W

 
GC3581/30

По-рядко доливане за по-дълго гладене
Ютия с голям воден резервоар

Гамата парни ютии SmoothCare на Philips имат едни от най-големите водни резервоари, налични за парни ютии. Гладете по-

дълго без доливане! Мощната пара ви позволява да премахнете гънките по-лесно.

Удобно гладене

Системата за спиране на прокапването пази дрехите ви от петна при гладене

Много голям 400 мл воден резервоар, който се нуждае от по-рядко доливане

По-дълъг живот

Функция Calc-Clean за предпазване на ютията от натрупване на накип

Лесно отстранява гънките

Пара без прекъсване до 40 г/мин

Парен удар до 170 г

Керамична гладеща повърхност EasyFlow



Парна ютия GC3581/30

Акценти Спецификации

Система за спиране на прокапването

Системата за спиране на прокапването на тази парна

ютия Philips ви позволява да гладите фини дрехи при

ниски температури, без да се тревожите за петна от

водни капки.

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.

Голям воден резервоар

Удобно гладене с по-рядко доливане. 400 мл XL

воден резервоар позволява по-дълго гладене без

доливане. Големите бутони и удобният парен плъзгач

са леснодостъпни и ви дават пълен контрол.

Керамична гладеща повърхност EasyFlow

Керамичната гладеща повърхност EasyFlow е

устойчива на надраскване, плъзга се добре и е лесна

за почистване.

Функция Calc-Clean

Функцията Calc-Clean позволява просто да

изплакнете ютията Philips, за да отстраните

частиците накип. Това ще удължи живота на вашата

ютия.

Парен удар до 170 г

Парният удар може да се използва за вертикално

гладене и упорити гънки.

 

Бързо отстраняване на гънки

Непрекъсната пара: 40 г/мин

Захранване: 2400 W

Парен удар: 160 гр

Променливи нива на парата

Напрежение: 220 V

Лесна употреба

Име на гладещата повърхност: SteamGlide Ceramic

Вместимост на резервоара за вода: 400 мл

Дължина на захранващия кабел: 2 м

Прецизен връх за пара

Допълване по всяко време

Странично отваряща се вратичка

Управление на калцирането

Декалциране и почистване: Самопочистване

Съхранение

Прибиране на кабела: Щипка за кабела
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