
Компактен уред за

гладене с пара

CompactTouch

  1200 – 1400 W (220 – 240 V)

3 нива на парата

Вграден капак за съхранение

Закачалка за врата, ръкавица

 

GC430/05

Съживете деликатните си дрехи с пара
Създаден за по-лесно съхранение

Компактен, но мощен. Новият уред за гладене с пара CompactTouch на Philips е специално

проектиран да комбинира мощна ефективност на парата със супер компактна конструкция,

за да можете да се наслаждавате на дрехи без гънки с лекота.

Бързо отстраняване на гънки

Мощна постоянна пара

3 нива на парата

Лесна употреба

Удобна закачалка за дрехи

Голям воден резервоар за по-дълга употреба

Самопочистваща функция за по-дълъг живот

Лесно съхранение

Вграден капак за по-лесно съхранение

Освежава дрехите без пране или химическо чистене

Парата унищожава до 99,9% от бактериите*

Премахва миризмите на цигари, храна и телесните аромати



Компактен уред за гладене с пара GC430/05

Акценти Спецификации

Мощна постоянна пара

Мощната постоянна пара се генерира през

накрайниците, като ви позволява да премахвате гънки

само с няколко движения.

3 нива на парата

Задайте предпочитаното ниво на парата за

оптимални резултати при различните видове дрехи.

Вградено място за съхранение

Компактната вградена конструкция с капак

предоставя достатъчно място за съхраняване на

всички части, включително захранващия кабел и

маркуча във вътрешността на базата, предпазвайки от

прах, при което домът ви остава подреден.

Удобна закачалка за дрехи

Аксесоарът удобна закачалка за дрехи ви позволява да

закачите дрехите си на врата, докато ги гладите с

пара.

Голям воден резервоар

600 мл голям воден резервоар създава достатъчно

пара за гладене в продължение на до 30 минути.

Самопочистване

Самопочистващата функция измива уреда за гладене с

пара, за да премахне частиците варовик и

остатъците. Това ще удължи живота на уреда ви.

 

Бързо и мощно премахване на гънките

Регулиране на подаването на пара: 3 степени

Захранване: 1200 – 1400 W

Технология с пара

Лесна употреба

Вместимост на резервоара за вода: 600 мл

Допълване по всяко време

Предпазно автоматично изключване

Прибиране на кабела

Дължина на захранващия кабел: 1,8 м

Дължина на маркуча: 1,6 м

Безопасна за всички тъкани: Дори за деликатни

материи като коприна

Време за загряване: <1 Мин.

Предпазване от варовик

Подходяща за чешмяна вода

Решение за премахване на варовик: Разтвор против

накип, Самопочистване

Аксесоари

Ръкавица за допълнителна защита

Вграден капак

Удобна закачалка за дрехи

Технически данни

Размери на изделието: 38,2 x 19,8 x 11,1 см

Габарити на опаковката: 41,5 x 23,5 x 15,0 см

Напрежение: 220 – 240 V

Тегло на изделието: 1,59 кг

Тегло на продукта с опаковката: 2,14 кг

* * Изпитано от външен орган за видове бактерия Escherichia coli

8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC

10231 при 8 минути време за обработка с пара.
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