
Генератор за пара под

налягане

 
ECO настройка

150 г парен удар

Заключване при носене

 

GC6540

Удвоете скоростта на гладене с пара под налягане

Компактен мощен генератор за пара

Възползвайте се от удобството на лесно преносимата ютия Philips с компактни размери и

удвоете скоростта на гладене с пара под налягане.

Бързо и мощно гладене

Налягане на парата до 4 атм. с цел бързо гладене

Непрекъсната пара до 110 г/мин за бързо премахване на гънки

Вертикално пароподаване за отстраняване на гънки върху висящи дрехи

150 г парен удар за лесно премахване на упорити гънки

Удобно гладене

Гладещата плоча SteamGlide е най-добрата гладеща плоча на Philips

Лесна употреба

Заключете ютията си надеждно към базовата станция

Променливи настройки на парата, подходящи за различни дрехи

Лесно инсталиране и прибиране

Пестене на електроенергия

Спестете 20% от потребяваната енергия и 40% от потребяваната вода
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Акценти Спецификации

Налягане на парата до 4 атм.

Ускорете до два пъти гладенето си с парата под

налягане. Парата под налягане прониква дълбоко в

тъканите, като така ускорява и улеснява гладенето

дори и на трудни тъкани.

Парен удар до 150 г

Парният удар на ютията от 150 г ви позволява лесно

да премахвате дори и най-упоритите гънки.

Предпазно заключване за носене

Вашата ютия с парен генератор е оборудвана със

защитно заключване за носене. Можете да заключите

ютията си надеждно към основата, което я прави по-

безопасна и намалява риска някой да докосне

горещата плоча. Можете също така лесно да носите

парния генератор.

Пара без прекъсване до 110 г/мин

Непрекъснатата пара до 110 г/мин помага да се

отстраняват всички гънки.

Бързо и мощно премахване на гънките

Гладеща повърхност: SteamGlide

Подаване на пара

Постоянно подаване на пара: 110 г/мин

Парен удар: 150 г

Вертикално пароподаване

Налягане: До 4

Променливи настройки за парата

Връх с пароподаване

Захранване: 1980-2350 W

Лесна употреба

Вместимост на резервоара за вода: 800 мл

Време за загряване: 6 Мин.

Решение за прибиране: Заключване при носене

Прибиране на маркуча: Отделение за прибиране на

маркуча

Дължина на захранващия кабел:

1,8 м

Дължина на маркуча: 1,7 м

Устойчивост

Пестене на енергия: 20% по-малко енергия

Предпазване от накип

Подходящ за чешмяна вода

Решение за премахване на накип: Лесно промиване

Технически данни

Напрежение: 220 – 240 V

Размери на изделието: 31,9 x 19,9 x 16,6 см

Тегло на ютията: 1,2 кг

Тегло на ютията + основата: 4 кг

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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