
Ютия с парогенератор

PerfectCare Pure

  Макс. 5,2 бара налягане на помпата

Парен удар 250 г

Заключване при носене

1,5 л фиксиран воден резервоар

 
GC7640/80

По-бързо и лесно гладене
не се изисква регулиране на температурата

Гладете дрехите си, без да регулирате температурата благодарение на революционната технология OptimalTEMP. Много по-

компактна и лека конструкция за по-лесно прибиране. 99% без накип, касетите против варовик Pure Steam удължават живота

5 пъти

Безгрижно гладене без необходимост от настройки на температурата

Гладете от дънки до коприна без необходимост от регулиране на температурата

Можете безопасно да оставите горещата плоча върху дъската за гладене

Изпитана и одобрена от независими текстилни експерти

Бързо и мощно гладене

Макс. 5 бара налягане на помпата

Подходяща за вода от чешмата, пълнене по всяко време докато гладите

Автоматично изключване за безопасност и пестене на енергия

1,5 л воден резервоар, до 2 часа гладене

Пестене на енергия с ECO режим

Заключете ютията си надеждно към базовата станция

99% защита от варовик с касетка против варовик PureSteam

Най-компактният и лек парен генератор

Нашата гладеща повърхност с най-добро плъзгане

Парен удар до 250 г
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Акценти

Технология OptimalTEMP

"Вече можете да гладите от дънки до коприна без

необходимост от настройване на температурата.

Гарантирано без изгаряния върху всички подходящи

за гладене тъкани. Революционна технология със 1)

Авангарден интелигентен управляващ процесор,

който контролира прецизно температурата на

гладещата плоча. Не се налага да регулирате

температурата. 2) Компактна система за пара

ProVelocity, която осигурява повече пара за по-бързо

гладене. Тя позволява постигането на компактни

размери на парния генератор за по-лесно

съхранение."

Парен удар до 250 г

Парният удар може да се използва за вертикално

гладене и упорити гънки.

Пестене на енергия

Като използвате ECO режима с намалено количество

пара можете да пестите енергия без компромиси с

резултатите от гладенето. За по-бързо гладене

превключете на режима Turbo, която генерира

повече пара.

Макс. 5 бара налягане на помпата

Благодарение на помпата с високо налягане, с която е

оборудван уредът, водата се предава към ютията под

формата на мощна пара. Също така технологията

ProVelocity позволява генерирането на постоянна и

мощна пара, която излиза от гладещата повърхност

без кондензиране на вода.

Допълване с вода от чешмата по всяко време

Вашата ютия с парен генератор е проектирана за

използване с вода от чешмата. Докато гладите,

когато водата в резервоара свърши, можете да го

напълните лесно, без да изчаквате или изключвате

уреда.

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.

Безопасно оставяне

Иновативната технология OptimalTEMP от Philips

гарантира защита за всички подходящи за гладене

тъкани. При гладене няма нужда да слагате ютията

си обратно върху базата, просто оставете горещата

гладеща плоча директно върху дрехите или

памучното покривало на дъската за гладене. Тя няма

да повреди нито дрехите, нито дъската. Това прави

гладенето по-лесно, с по-малко напрежение на

китката.

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.

Предпазно автоматично изключване

Функцията за предпазно автоматично изключване

автоматично изключва уреда, ако не е използван в

продължение на 5 минути.

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

Аксесоари

Допълнителни касети за почистване от варовик

Предпазване от варовик

Напомняне за премахване на варовик

Решение за премахване на варовик:

Деминерализирана вода, Пълнител PureSteam Anti-

scale

Подходяща за чешмяна вода

Лесна употреба

Свобода на кабела (шарнир): 180 градуса свобода на

кабела

Прибиране на кабела: Щипка за кабела

Време за загряване: 2 Мин.

Дължина на маркуча: 1,6 м

Прибиране на маркуча: Отделение за прибиране на

Прибиране на маркуча: Отделение за прибиране на

маркуча

Дължина на захранващия кабел: 1,8 м

Допълване по всяко време

Безопасна за всички тъкани: Дори за деликатни

материи като коприна

Предпазно автоматично изключване

Решение за прибиране: Заключване при носене

Вместимост на резервоара за вода: 1500 мл

Пълнене и изпразване на водния резервоар: Много

широк отвор за пълнене

Бързо и мощно премахване на гънките

Постоянно подаване на пара: 120 г/мин

Технология OptimalTEMP

Захранване: 2400 W

Безопасно оставяне

Гладеща повърхност: Т-ionicGlide

Гладеща повърхност: Т-ionicGlide

Парен удар: 250 гр

Връх с пароподаване

Променливи настройки за парата

Вертикално гладене

Силна пара

Налягане: Макс. 5,2 бара налягане на помпата

Устойчивост

Енергоспестяващ режим

Технически данни

Напрежение: 220 - 240 V

Габарити на опаковката: 40 x 23 x 28 см

Размери на изделието: 35,4 x 19,3 x 22,4 см

Тегло на ютията: 1,2 кг

Тегло на ютията + основата: (с 1 касета) 3,19 кг
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