
 

 

Philips 8500 series
Генератор за пара под 
налягане

1,6 л
AUTO CORD

GC8560
Отлични резултати, минимално усилие

Гладене без компромиси
Едновременно мощна и изненадващо удобна ютия. Тази система за гладене Philips дава 
непрекъсната пара с високо налягане. Големият подвижен воден резервоар може да се 
пълни по всяко време и навсякъде, което прави гладенето бързо и лесно.

Бързо и мощно гладене
• Пара без прекъсване до 120 г/мин
• Налягане на парата до 5 бара - за бързо гладене
• Парен удар до 200 г/мин за отстраняване на упорити гънки

Удобно гладене
• Ергономична и лека ютия 1,2 кг

Лесна употреба
• Лесно прибиране на кабела с едно движение - само с натискане на бутон
• Подвижен воден резервоар с вместимост 1,6 л

Пестене на електроенергия
• Спестете 20% от потребяваната енергия и 40% от потребяваната вода

Премахване на накип без усилие
• Постоянните пластини за антикалциране вътре в уреда забавят натрупването на накип.
• Лесно промиване без допълнителни принадлежности



 До 5 бара

Ускорете до два пъти гладенето си с парата 
под налягане. Парата под налягане от 
вашата ютия Philips прониква дълбоко в 
тъканите, като ускорява и улеснява 
гладенето дори и на трудни тъкани.

Пара без прекъсване до 120 г/мин

Ютията Philips създава постоянен поток от 
пара до 120 г/мин благодарение на малките 
порции вода, които се изпомпват в парния 
резервоар. За отлично и бързо премахване 
на гънки.

Ергономична ютия

Ергономичният дизайн на ютията улеснява 
удобното гладене, намалявайки 
натоварването на китката. Извитата нагоре 
ръкохватка осигурява естествено 
положение, намаляващо усилието при 
гладене. Конструкцията на ютията 
предотвратява и повтарящите се движения 

за поставяне й на пета. Ютията е лека (1,2 
кг) за лесно и удобно гладене.

Автоматично навиване на кабела

Благодарение на автоматичното навиване 
на кабела можете само да натиснете бутона, 
за да приберете автоматично захранващия 
кабел.

Подвижен воден резервоар с 
вместимост 1,6 л

Голямата вместимост на резервоара за вода 
ви позволява да гладите с пара, без да 
трябва да го пълните често. Резервоарът 
събира толкова вода, че можете да гладите 
до 3 часа без прекъсване. Тъй като е 
подвижен, можете да го допълвате по 
всяко време. Това позволява мощна пара 
без ограничение.

Пластини за антикалциране

Постоянните пластини за антикалциране 
забавят натрупването на накип и осигуряват 

по-добра защита на вашата система за 
гладене

Лесно промиване
За да удължите експлоатационния срок на 
вашата система за гладене, ви препоръчваме 
да изплаквате вътрешността на резервоара 
й. Лесно е, с помощта на бутона за лесно 
изплакване. Не се нуждаете от никакви 
допълнителни принадлежности, за да 
изплакнете вашата система за гладене.

Парен удар до 200 г

Парният удар на ютията от 200 г ви 
позволява лесно да премахвате дори и най-
упоритите гънки.

ECO настройка

Спестете 20% от потребяваната енергия и 
40% от потребяваната вода, като изберете 
екологичната настройка на своята ютия 
Philips. Екологичната настройка предлага 
най-енергийно ефективния начин за 
постигане на идеален резултат при гладене.
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Бързо и мощно премахване на гънките
• Гладеща повърхност: SteamGlide
• Подаване на пара
• Постоянно подаване на пара: 120 г/мин
• Парен удар: 200 г
• Вертикално пароподаване
• Налягане на парата: До 5 бара
• Променливи настройки за парата
• Връх с пароподаване
• Power: 2200 W

Лесна употреба
• Вместимост на резервоара за вода: 1600 мл
• Пълнене и изливане на вода: Подвижен воден 
резервоар

• Допълване по всяко време
• Време за загряване: 2 мин.
• Решение за прибиране: Заключване при носене
• Прибиране на маркуча: Щипка за маркуча
• Прибиране на кабела: Автоматично навиване на 

кабела
• Дължина на захранващия кабел: 1,8 м
• Свобода на кабела (шарнир): 180 градуса 
свобода на кабела

• Дължина на маркуча: 1,9 м

Устойчивост
• Пестене на енергия: 20% по-малко енергия

Предпазване от накип
• Подходящ за чешмяна вода
• Решение за премахване на накип: Пластини за 
антикалциране + изплакване

• Напомняне за премахване на накип

Технически данни
• Напрежение: 220 - 240 V
• Тегло на ютията: 1,2 кг
• Тегло на ютията + основата: 5,5 кг
•
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