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Гладене без проблеми, без нужда от настройки
С вграден компактен мощен генератор за пара

Глади всички подходящи за гладене дрехи - от коприна до лен, памук и кашмир, във всякакъв ред, без регулиране на

температурата. Вашата PerfectCare Xpress дава отлични резултати при всички дрехи, без риск от изгаряне или лъскави следи.

Сега гладенето е наистина лесно.

Една идеална настройка за всички дрехи

OptimalTemp: Идеалната комбинация от пара и температура

100% лесна за използване, без нужда от регулиране

100% безопасна при всички дрехи, подходящи за гладене

100% бърза при всички тъкани, няма по-бърза парна ютия

Изпитана и одобрена от независими текстилни експерти

Бързо и мощно гладене

2600 W ютия за бързо загряване и мощност при работа

Непрекъсната мощна пара до 50 г/мин

Издръжлива гладеща повърхност от анодилий с висока устойчивост на надраскване

Удобно гладене

3 начина за предпазно автоматично изключване

Ютия с интелигентен светлинен индикатор

Датчикът за автоматично регулиране на парата включва подаването на пара
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Акценти

100% безопасна

Гарантирано 100% безопасна при всички тъкани, дори

най-деликатните, като коприна, кашмир, вълна,

полиестер. Независими изпитателни институти за

ютии изпробваха PerfectCare върху най-деликатните

подходящи за гладене дрехи и потвърдиха

превъзходните резултати от гладенето.

100% лесна за използване

100% лесна за използване, без нужда от регулиране.

Вече можете да гладите всички подходящи за

гладене дрехи една след друга, без да се налага да

чакате или да регулирате температурата на ютията.

100% бърза

100% бърза за гладене, не е необходимо сортиране.

Гладете всичките си дрехи една след друга.

Изпитана и одобрена:

Тази ютия е изпитана и одобрена от независими

институти – експерти в текстила, за отличната си

ефективност при гладене, като DWI, IWTO,

Woolmark. Програмата Woolmark Apparel Care помага

на потребителите да идентифицират качествени

продукти за пране, одобрени от The Woolmark

Company за използване върху вълнени продукти.

Philips с ексклузивната си технология OptimalTEMP

досега е единствената марка, сертифицирана по

стандарта Gold от Woolmark. Можете да сте

сигурни, че одобрените от Woolmark продукти за

грижа за облеклото са напълно подходящи за

всякакъв тип вълнени дрехи.

Гладеща плоча от анодилий

Отлично плъзгане, отлична устойчивост на

надраскване, отлична за почистване, отлична

издръжливост!

2600 W за бързо загряване

2600 W ютия за бързо загряване и мощност при

работа с всички подходящи за гладене дрехи.

Датчик за автом. поток пара

Иновационният датчик за автоматично регулиране на

парата разпознава движение и автоматично включва

подаването на пара, когато движите ютията върху

дъската за гладене. Така имате винаги подходящото

количество пара за ефикасно отстраняване на гънки,

при това с по-малко разхищаване на пара. Високи

резултати и енергийна ефективност.

Непрекъсната пара до 50 г/мин

Непрекъсната мощна пара до 50 г/мин за по-добро

премахване на гънките от всяка дреха.

Интелигентен индикатор

Интелигентният светлинен индикатор показва

състоянието на ютията във всеки един момент.

OptimalTemp

Една идеална настройка за всичките ви дрехи. Винаги

идеална комбинация от пара и температура, тъй

като: 1) Авангардният, интелигентен управляващ

процесор задава идеалната комбинация от пара и

температура 2) Изключително мощната циклонна

камера за пара представя мощна постоянна пара за

всичките ви тъкани
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Спецификации

Бързо и мощно премахване на гънките

Гладеща повърхност: Анодилий

Технология OptimalTEMP

Постоянно подаване на пара: 50 г/мин

Връх с пароподаване

Захранване: 2600 W

Вертикално гладене

Лесна употреба

Вместимост на резервоара за вода: 320 мл

Спиране на прокапването

Мека дръжка

Предпазно автоматично изключване

Прибиране на кабела: Щипка за кабела

Дължина на захранващия кабел: 2,5 м

Свобода на кабела (шарнир): 360 градуса свобода на

кабела

Безопасна за всички тъкани: Дори за деликатни

материи като коприна

Предпазване от варовик

Подходяща за чешмяна вода

Решение за премахване на варовик: Пластини за

антикалциране + изплакване
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