
Парна ютия

Azur FreeMotion

  Пара 40 г/мин; 180 г парен удар

2600 W

Гладеща повърхност T-ionicGlide

Заключване при носене

 
GC4595/40

Мощна пара, безкабелно гладене
Свръхбързо плъзгане с T-ionicGlide

Парната ютия Azur FreeMotion съчетава силна пара с пълната свобода да гладите произволна дреха навсякъде по дъската за

гладене. Интелигентната основа за зареждане със заключване при носене и светлинна обратна връзка зарежда ютията ви за

секунди.

По-бързо стартиране

2600 W ютия за бързо загряване и мощност при работа

Безкабелна за предотвратяване на случайни гънки, предизвикани от кабела

Интелигентен индикатор

По-бързо гладене

Парен удар до 180 г

Пара без прекъсване до 40 г/мин.

Т-ionicGlide: най-добрата ни гладеща повърхност с 5-звездна оценка

По-бързо прибиране

Заключете и носете ютията за лесно прибиране след гладене

Приспособление за навиване на шнура за лесно съхранение



Парна ютия GC4595/40

Акценти

2600 W за бързо загряване

2600 W ютия за бързо загряване и мощност при

работа с всички подходящи за гладене дрехи.

Заключване при носене

Безопасно прибиране след гладене върху основата.

Кабелът може да се увие около корпуса на основата,

така че уредът се прибира лесно.

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.

Безкабелно гладене

Безкабелна за съвършена свобода при гладене на

дъска. Разхождайте се около дъската, гладете във

всяка посока. Кабелът никога няма да спира

движенията ви; преминавате от едната страна към

другата по дрехите си.

Лесно съхранение

Кабелът може да се навие около петата, така че

уредът да бъде удобен за прибиране.

Интелигентен индикатор

Интелигентният светлинен индикатор показва

състоянието на ютията по всяко време. Син: готова

за гладене Кехлибарен: време за (пре)зареждане

Парен удар до 180 г

Парният удар може да се използва за вертикално

гладене и упорити гънки.

Гладеща повърхност T-ionicGlide

T-ionicGlide е нашата най-добра и устойчива на

надраскване гладеща повърхност с 5-звездна оценка и

вграден слой титанов оксид.
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Спецификации

Предпазване от варовик

Решение за премахване на варовик: Двойно активно

премахване на накип

Подходяща за чешмяна вода

Лесна употреба

Спиране на прокапването

Допълване по всяко време

Предпазно автоматично изключване

Мека дръжка

Решение за прибиране: Заключване при носене

Решение за прибиране: Заключване при носене

Вместимост на резервоара за вода:

300 мл

Пълнене и изпразване на водния резервоар:

Странично отваряща се вратичка

Бързо и мощно премахване на гънките

Постоянно подаване на пара: 40 г/мин

Захранване: 2600 W

Гладеща повърхност: Т-ionicGlide

Функция за впръскване

Парен удар:

Парен удар:

180 гр

Променливи настройки за парата

Вертикално гладене

Устойчивост

Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана хартия

Тегло и размери

Тегло на ютията: 1,5 кг
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