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Премахва лесно гънки от памук и лен
Мощно гладене с йонизирана пара DeepSteam

Премахвайте и най-упоритите гънки благодарение на йонизираната пара DeepSteam. Тази мощна парна ютия създава 50% по-

малки частици пара, които проникват надълбоко в трудни тъкани като памук и лен, а така лесно ще получите добри резултати!

Лесно премахване на гънки от памук и лен

50% по-малките частици пара проникват по-дълбоко в упоритите гънки

Парен удар до 150 г за най-упоритите гънки

Гладещата плоча SteamGlide е най-добрата гладеща плоча на Philips

Пара без прекъсване до 40 г/мин.

Глади безопасно

Електронно защитно изключване, когато ютията е оставена без надзор

Удобно гладене

Ергономична дръжка с меко покритие за удобство при продължително гладене

Достига трудните места

Върхът с пароподаване ви позволява да пускате пара в трудни за достигане части

Безопасно съхранение

Капакът за защита от нагряване позволява незабавно и безопасно прибиране
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Йонизирана пара DeepSteam

Йонизацията дава по-малки частици пара, които

проникват по-дълбоко в тъканите. Това означава, че и

най-трудните гънки ще бъдат лесно премахвани.

Гладеща плоча SteamGlide

Гладещата плоча SteamGlide е най-добрата гладеща

плоча на Philips. Тя има превъзходна устойчивост на

издраскване, плъзга се отлично и е лесна за

почистване.

Автоматично предпазно изключване

Електронното защитно изключване изключва

автоматично ютията, ако е оставена без надзор или

се преобърне.

Капак за защита от нагряване

Капакът за защита от нагряване позволява незабавно

и безопасно прибиране.

 

Аксесоари

Включено в комплекта: Вградено навиване на кабела

за лесно прибиране на шнура, Капак за защита от

нагряване

Удобно гладене

Допълнително удобство: 360 градуса свобода на

кабела, Мек захват

Управление на защитата срещу накип: Двойна

система против котлен камък

Дължина на кабела: 3 м

Без протичане: Система за спиране на прокапването

Безопасна употреба: Автоматично изключване,

когато ютията е оставена без надзор, Превишава

международните стандарти за устойчивост на

изпускане

Подходящ за чешмяна вода

Вместимост на резервоара за вода: 335 мл

Премахване на гънки

Непрекъсната пара: До 40 г/мин

Йонизирана пара DeepSteam: Йонизирана пара

DeepSteam

достигане до трудни места: Връх с пароподаване

Пръскане

Парен удар: До 150 г/мин

Вертикално пароподаване

Лесна употреба

Управление: Температурен индикатор за готовност,

Променливи настройки за парата

Бързо загряване

Гладко плъзгане

Гладеща повърхност: Гладеща плоча SteamGlide

Технически данни

Честота: 50-60

Мощност: 2400

Напрежение: 220 - 240
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