
Ютия с парогенератор

PerfectCare Expert

  До 6,5 бара налягане

340 г парен удар

Заключване при носене

1,5 л подвижен воден резервоар

 
GC9246/02

Ултра бързо гладене
не се изисква регулиране на температурата

Гладете всички подходящи за гладене дрехи – от коприна до лен, памук и кашмир, във всякакъв ред, без необходимост от

регулиране на температурата. Вашата ютия Philips PerfectCare гарантира бързо гладене на всички дрехи без риск от изгаряне

или следи. Наистина лесно гладене.

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

Готовност за използване за 2 минути, с допълване без ограничения

До 6,5 бара налягане

Ефективно и лесно декалциране на уреда ви за по-дълъг живот

Новата SteamGlide е най-усъвършенстваната гладеща плоча на Philips

Автоматично изключване за безопасност и пестене на енергия

1,5 л подвижен воден резервоар, до 2 часа гладене

Заключете ютията си надеждно към базовата станция

Парен удар до 340 г
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Акценти

Парата е готова за 2 минути

Парата е готова за използване за 2 мин и можете да

допълвате по всяко време докато гладите.

До 6,5 бара налягане

Колкото повече е парата, толкова по-бързо е

гладенето. Тази ютия с парен генератор гарантира

постоянна мощна пара, която прониква дълбоко в

дрехите, правейки гладенето по-бързо и по-добро.

Силата на парата може да се регулира според

нуждите ви.

Easy De-Calc

Изключително дълготрайна ефективност на парата:

ексклузивната функция Easy De-Calc от Philips

осигурява идеалния начин за отстраняване на варовик

и удължаване на живота на ютията ви с парен

генератор. Ютията ви ще ви напомни със светлинен

и звуков индикатор, когато е необходимо да

почистите. Когато уредът ви е студен, просто

отворете копчето Easy De-Calc и излейте мръсната

вода и варовика в чаша.

Новата гладеща плоча SteamGlide

Новата SteamGlide е най-добрата гладеща плоча на

Philips. Тя има превъзходна устойчивост на

надраскване, плъзга се отлично и е лесна за

почистване.

Предпазно автоматично изключване

Функцията за предпазно автоматично изключване

автоматично изключва уреда, ако не е използван в

продължение на 5 минути.

1,5 л подвижен воден резервоар

Водният резервоар може да се сваля за лесно

напълване от чешмата. Големият отвор прави

пълненето бързо. Благодарение на капацитета на

водния резервоар от 1,5 л можете да гладите

непрекъснато до 2 ч без доливане.

Технология OptimalTEMP

Вече можете да гладите всичко от дънки до коприна

без необходимост да настройвате температурата.

Гарантирано без изгаряне върху всички подходящи за

гладене дрехи. Революционна технология с 1)

Авангарден интелигентен управляващ процесор,

който прецизно контролира температурата на

гладещата плоча. Не е нужно да регулирате

температура 2) Мощна циклонна камера за пара,

която осигурява мощна постоянна пара, с което

прави гладенето по-лесно и по-бързо.

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

Бързо и мощно премахване на гънките

Гладеща повърхност: SteamGlide

Технология OptimalTEMP

Парен удар: 340 гр

Вертикално гладене

Налягане: До 6,5

Връх с пароподаване

Захранване: 2400 W

Безопасно оставяне

Лесна употреба

Вместимост на резервоара за вода: 1500 мл

Пълнене и изпразване на водния резервоар:

Подвижен воден резервоар, Много широк отвор за

пълнене

Допълване по всяко време

Време за загряване: 2 Мин.

Предпазно автоматично изключване

Решение за прибиране: Заключване при носене

Прибиране на маркуча: Отделение за прибиране на

маркуча

Прибиране на кабела: Отделение за прибиране на

шнура

Дължина на захранващия кабел: 1,8 м

Свобода на кабела (шарнир): 180 градуса свобода на

кабела

Дължина на маркуча: 1,7 м

Безопасна за всички тъкани: Дори за деликатни

материи като коприна

Предпазване от варовик

Подходяща за чешмяна вода

Решение за премахване на варовик: Easy De-Calc

Напомняне за премахване на варовик

Технически данни

Габарити на опаковката: 30,5 x 33,5 x 49,1 см

Размери на изделието: 28,3 x 26,3 x 42,4 см

Тегло на ютията: 1,2 кг

Тегло на ютията + основата: 5 кг
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