
Парна ютия

Azur

  Пара 50 г/мин; 200 г парен удар

Гладеща повърхност SteamGlide Plus

Предпазно авт. изключване + Anti-

calc

2600 вата

 
GC4860/26

Проектирана за съвършенство
С оптимален дизайн и тегло тази ютия Azur се плъзга леко върху всяка дреха и достига и най-трудно достъпните места.

Заедно с мощния си поток пара тя ви дава всичко необходимо за постигането на идеални резултати.

Лесно гладене на всякакви тъкани

SteamGlide Plus: идеална комбинация от плъзгане и изпъване

По-дълъг живот

Система с двойно действие предпазва ютията ви от натрупване на котлен камък

Лесно отстранява гънките

Подаване на пара до 50 г/мин за по-добро премахване на гънки

Мощност 2600 W за бързо загряване и силна пара

Парен удар до 200 г

Проектирана за идеални резултати

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

3 начина за предпазно автоматично изключване

Лесно съхранение

Термоустойчива кутия за лесно съхранение



Парна ютия GC4860/26

Акценти

Двойна система против котлен камък

Двойната система против варовик на вашата парна

ютия Philips предотвратява натрупването на котлен

камък чрез таблетките против варовик и лесната за

използване функция за премахване на варовик.

Пара до 50 г/мин

Непрекъснатото пароподаване до 50 г/мин ви дава

идеалното количество пара за ефективно

отстраняване на всички гънки.

Парен удар до 200 г

Парният удар може да се използва за вертикално

гладене и упорити гънки.

Термоустойчива кутия за съхранение

Тази термоустойчива кутия е предназначена за лесно

съхранение на горещата ютия. За оптимални

резултати и по-дълъг живот на кутията, винаги

изключвайте ютията от контакта и изпразвайте

водния резервоар, преди да приберете ютията.

Когато приберете горещата ютия, дъното на кутията

се затопля отвън, но без опасност от изгаряне.

2600 W за бързо загряване

Мощност 2600 W за бързо загряване и силна пара.

Връх с пароподаване

Уникалният връх с пароподаване на тази ютия Philips

съчетава специфичен заострен преден край на

гладещата плоча със специални издължени процепи за

парата на върха за достигане дори в най-малките и

труднодостъпни зони за най-добри резултати от

гладенето.

Предпазно автоматично изключване

Ютията се изключва автоматично, когато е оставена

неподвижно за 30 секунди с гладещата повърхност

надолу, лежи настрани за 30 секунди или е оставена

на пета за 8 минути.

Гладеща повърхност SteamGlide Plus

За най-добри резултати ви е необходима гладеща

повърхност, която има оптимален баланс между

плъзгане и устойчивост на надраскване. Това се

предлага със SteamGlide Plus.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Бързо и мощно премахване на гънките

Постоянно подаване на пара: 50 г/мин

Захранване: 2600 W

Гладеща повърхност: SteamGlide Plus

Парен удар: 200 гр

Вертикално гладене

Лесна употреба

Спиране на прокапването

Предпазно автоматично изключване

Вместимост на резервоара за вода: 350 мл

Предпазване от варовик

Решение за премахване на варовик: Двойно активно

премахване на накип
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