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00% мощна пара, 20%* по-малко енергия

о-зелени всеки ден
ваторската функция в парната ютия на Philips се грижи да получите 100% мощна 
ра за пълно премахване на гънките. В същото време тя автоматично пести до 
%* енергия, тъй като спира разхищаването на парата.

Автоматично пестене на енергия
• Автоматично пестене на енергия

Удобно гладене
• Парният удар до 120 г/мин. помага да се отстраняват и най-упоритите гънки
• Ергономична дръжка с меко покритие за удобство при продължително гладене

Глади безопасно
• Системата за спиране на прокапването пази дрехите ви от петна при гладенето

По-дълъг живот
• Система с двойно действие предпазва ютията ви от натрупване на котлен камък

Лесно премахване на гънки от памук и лен
• Непрекъснато пароподаване до 40 г/мин за по-добро премахване на гънки



 Система за спиране на прокапването

Системата за спиране на прокапването позволява 
гладене на фини дрехи при ниски температури, 
без да се тревожите за петна от водни капки.

Автоматично пестене на енергия

Автоматично пестене на енергия. Новаторската 
функция в парната ютия на Philips се грижи да 
получите 100% мощна пара за пълно премахване 
на гънките. В същото време тя автоматично пести 
енергия, тъй като спира разхищаването на парата.

Мек захват
Дръжката с меко покритие дава възможност за 
удобно гладене за по-дълго време.

Двойна система против котлен камък

Двойната система против котлен камък 
предотвратява натрупването на котлен камък 
чрез таблетки против котлен камък и лесна за 
употреба функция за премахване на накип.

Пароподаване до 40 г/мин.

Непрекъснатото пароподаване до 40 г/мин ви 
дава идеалното количество пара за ефективно 
отстраняване на всички гънки.

Парен удар до 120 г/мин.

Парният удар до 120 г/мин. помага лесно да се 
отстраняват и най-упоритите гънки.
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Спецификации
Бързо и мощно премахване на гънките
• Гладеща повърхност: SteamGlide
• Постоянно подаване на пара: 40 г/мин
• Парен удар: 120 г
• Вертикално пароподаване
• Пръскане
• Мощност: 2400 W

Лесна употреба
• Вместимост на резервоара за вода: 300 мл
• Пълнене и изливане на вода: Много голяма 
отваряща се вратичка

• Спиране на прокапването
• Мек захват
• Отделение за съхранение на кабела: Щипка за 
кабела

• Дължина на захранващия кабел: 3 м
• Свобода на кабела (шарнир): 180 градуса 
свобода на кабела

Устойчивост
• Автоматично пестене на енергия: 20% по-малко 
енергия

Предпазване от накип
• Подходящ за чешмяна вода
• Решение за премахване на накип: Двойно 
активно премахване на накип

Технически данни
• Тегло на ютията: 1,6 кг
• Напрежение: 220 - 240 V
•
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