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Премахва лесно гънките
Мощно гладене с гладеща плоча SteamGlide

С гладещата плоча SteamGlide на тази ютия гладенето е гладко и без усилие. Нейната мощна пара и гладене без усилие са

идеална комбинация за премахване на гънки и получаване на добри резултати!

Лесно отстранява гънките

Пара без прекъсване до 40 г/мин.

Парен удар до 160 г за най-упоритите гънки

Забележително изпълнение

Мощността 2400 W позволява постоянен силен поток на парата

Лесно гладене на всякакви тъкани

Идеалният баланс между плъзгане и изпъване

Удобно гладене

По-дълъг шнур (3 м) за максимален обсег

Достига трудните места

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

За най-добри резултати ви е необходима гладеща

повърхност, която има оптимален баланс между

плъзгане и изпъване. Това се предлага с SteamGlide

PLUS, със зона за лесно плъзгане и зона за идеално

изпъване.

2400 W

Мощността 2400 W позволява постоянен силен

поток на парата.

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.

По-дълъг шнур (3 м)

С по-дългия 3-метров шнур на вашата ютия Philips

можете лесно да достигате до краищата на дъската

за гладене, а даже и по-далеч!

Парен удар до 160 г

Парният удар на ютията от 150 г ви позволява лесно

да премахвате дори и най-упоритите гънки.

 

Аксесоари

Включено в комплекта: Вградено навиване на кабела

за лесно прибиране на шнура

Удобно гладене

Допълнително удобство: 360 градуса свобода на

кабела, Мека дръжка

Управление на защитата срещу накип: Двойна

система против котлен камък

Дължина на кабела: 3 м

Без протичане: Система за спиране на прокапването

Подходящ за чешмяна вода

Вместимост на резервоара за вода: 350 мл

Премахване на гънки

Непрекъсната пара: До 40 г/мин

Достига трудно достъпните места: Връх с

пароподаване

Пръскане

Парен удар: До 160 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

Power: 2400

Напрежение: 220 - 240

Тегло: 1,7 кг

Вместимост на резервоара за вода: 350 мл
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