
 

Ютия с парогенератор

PerfectCare Viva

  Макс. 4,5 бара налягане на помпата

До 170 г парен удар

Воден резервоар с вместимост 1,7 л

Компактна конструкция

 

GC7015/20

Гладете по-бързо с 2 пъти повече пара*
не се изискват настройки на температурата

Ютията с парогенератор от Philips осигурява по-бързо и по-лесно гладене. Гладете дрехите

си без необходимост от регулиране на температурата благодарение на революционната

технология OptimalTEMP.

Без нужда от настройка на температура, гарантирано бе изгаряния

Гладете всичко, от джинси до коприна, без нужда от промяна на настройката на температурата

Можете безопасно да оставиш горещата плоча върху дъската за гладене

Бързо гладене с постоянна мощна пара

Мощна пара за ефективно премахване на гънки

Интегрирана система за лесно почистване за дълготрайна ефективност

Най-доброто плъзгане на Philips с увеличена устойчивост на надраскване

Пестете енергия с режим ECO

Компактна технология

Леко тегло и компактен размер за лесно съхраняване

Голям воден резервоар за по-дълга продължителна употреба

Автоматично изключване за безопасност и пестене на енергия
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Акценти

воден резервоар 2 л

Водният резервоар има голям капацитет от 2 л, така

че получавате удобството на продължителна

употреба до 2 часа без нужда да допълвате

резервоара. Той също така е прозрачен, така че да

имате изглед на 360°,за да виждате лесно колко вода

ви е останала, за да продължите да създавате пара

ефективно. Когато се нуждаете от допълване, вашата

ютия с парен генератор има голям отвор за пълнене,

който ви позволява лесно да пълните водния

резервоар под чешмата или евентуално с кана или

бутилка – по всяко време докато гладите

Пестене на енергия

Режимът ECO ви позволява да пестите енергия, без

да правите компромиси с вашите резултати при

гладенето. Режимът ЕСО използва намалено

количество пара, но то все пак е достатъчно, за да

изгладите всичките си дрехи.

Леко тегло и компактен размер

Благодарение на революционната технология

ProVelocity успяхме да създадем генератор на пара,

по-компактен от всякога. По-малкият размер пасва

перфектно на вашата дъска за гладене с цел удобство

и нейното пренасяне е улеснено многократно. Освен

това вашата ютия с генератор на пара ще заема

много по-малко пространство.

Технология OptimalTEMP

С технологията OptimalTEMP вие няма повече да

губите време за смяна на настройките на

температурата, чакайки температурата да се настрои

или преподреждайки дрехите. Гладете всякакви

тъкани, от джинси до коприна, гарантирано без

изгаряния, благодарение на перфектната комбинация

от температура и постоянна мощна пара.

Безопасно оставяне

Иновативната технология OptimalTEMP гарантира

липса на изгаряния върху всички тъкани, които могат

да се гладят. Освен сигурността, която тази функция

дава при гладене, това също значи, че може да

оставите горещата гладеща повърхност директно

върху памучната дъска за гладене, без това да води до

повреда. Това помага за намаляване на дискомфорта

на китките ви, тъй като вече няма да има нужда да

повдигате толкова често ютията от основата й.

Предпазно автоизключване

Функцията за предпазно автоматично изключване

автоматично изключва вашата ютия с парен

генератор, ако тя не е била използвана няколко

минути. Това пести енергия и ви дава спокойствие.

Smart Calc clean

Редовното отстраняване на котления камък защитава

вашата ютия и поддържа показателните на парата.

Системата Smart Calc-Clean е интегрирана функция

за премахване на котления камък и почистване, която

удължава живота на вашата ютия с генериране на

пара. Ютията ще ви напомня със светлинна и звукова

индикация за това, че има нужда от почистване на

отстраняване на котления камък. Просто поставете

ютията си върху контейнера Smart Calc-Clean и

започнете процеса. Нужни са около 2 минути за

събиране на мръсната вода и котления камък, след

това вашият генератор на пара ще издаде

еднократен звуков сигнал и ще е готов отново за

употреба.

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

Технология

За всички подходящи за гладене тъкани

Без изгаряния

Не са нужни настройки на температурата

Технология OptimalTEMP

Система за пара ProVelocity

Процесор за интелигентно управление

Бързо отстраняване на гънки

Непрекъсната пара: до 110 г/мин

Захранване: 2400 W

Налягане: Помпа с макс. 4,5 бара

Готово за употреба: 2 Мин.

Парен удар: до 160 гр

Пара при поискване

Променливи нива на парата

Вертикално пароподаване

Напрежение: 220 – 240 V

Лесна употреба

Безопасна за всички подходящи за гладене дрехи:

Дори за деликатни материи като коприна

Плъзгаща се гладеща повърхност: 4 звезди

Име на гладещата повърхност: SteamGlide Plus

Свобода на кабела (шарнир): 360 градуса свобода на

кабела

Дължина на маркуча: 1,6 м

Дължина на захранващия кабел: 1,8 м

Готово за употреба: Светлинен индикатор, Звуков

индикатор

Допълване по всяко време

Предпазно автоизключване

Гладеща повърхност, устойчива на надрасквания:

4 звезди

Водата от чешмата е подходяща

Време за загряване: 2 Мин.

Много широк отвор за пълнене

Управление на калцирането

Декалциране и почистване: Smart Calc Clean

Напомняне за декалциране: Светлина, Звук, Да, не

са необходими касети, без допълнителни

Приложени аксесоари

Контейнер Calc Clean

Съхранение

Прибиране на кабела: Захващане от Velcro

Прибиране на маркуча: Отделение за прибиране на

маркуча

Размер и тегло

Размери на опаковката (Ш х В х Д): 42,7 x 23,8 x

33,5 см

Размери на продукта (Ш х В х Д): 37,5 x 24,2 x

19,5 см

Тегло на ютията:

1,2 кг

Тегло на ютията + основата: 4.1 кг

* В сравнение с парна ютия Philips EasySpeed
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