
 

Buhar kazanlı ütü

PerfectCare Elite
Plus

 
600 g'a kadar şok buhar

Çıkarılabilir 1,8 L su haznesi

OptimalTEMP Teknolojisi

Otomatik ve sessiz buhar

 

GC9682/80

En hızlı ve en güçlü ütü* artık daha da akıllı

Akıllı otomatik buhar özellikli

Kullanım kolaylığı sağlayan akıllı otomatik buhar özelliğine sahip ultra hafif ütümüz

PerfectCare Elite Plus, dünyadaki en güçlü ve en hızlı buhar kazanlı ütüdür. Isı ayarı

gerekmez. Sıfır yanık riski.

Isı ayarı gerekmez, sıfır yanık garantilenir

OptimalTEMP teknolojisi, ısı ayarı gerektirmez

Sıfır yanık riski

Sürekli güçlü buharla hızlı ütüleme

Üstün kırışık giderme için güçlü buhar

Daha hızlı ve kolay ütüleme için akıllı otomatik buhar

Uzun ömürlü performans için kolay ve verimli kireç temizleme sistemi

Üstün kayma ve dayanıklılık sunan T-ionicGlide taban

ECO modu ile enerji tasarrufu yapın

Mükemmel ütüleme deneyimi

Minimum sesle güçlü ütü

Hafif ve kullanımı rahat ütü

Güvenli ve kolay taşıma için taşıma kilidi

Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

Kolay doldurma için geniş ve çıkarılabilir su haznesi
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Özellikler

Ultra güçlü buhar

Güçlü ve sürekli buhar en kalın kumaşları bile

kolayca ütüler. İstediğiniz anda elinizin altında

olan ekstra şok buhar sayesinde inatçı

kırışıklıkların yok oluşunu izleyin. Bu ekstra

buhar, giysileri ve perdeleri havalandırmak

amacıyla kullanabileceğiniz dikey buhar

püskürtme için idealdir.

1,8 L çıkarılabilir su haznesi

1,8 litrelik şeffaf su haznesi, 2 saate kadar

sürekli kullanım sunar. Su haznesi boş

olduğunda gösterge ışığı size hatırlatma yapar

ve geniş doldurma deliği sayesinde istediğiniz

zaman musluk altında kolayca doldurabilirsiniz.

Isı ayarı gerektirmez

Kotlardan ipekli kumaşlara kadar her şeyi

ütüleyin; ısı ayarı gerektirmez. OptimalTEMP

teknolojisi sayesinde ayar yapmanıza gerek

yoktur. Kıyafetleri önceden ayırmanıza veya

ütünün ısınmasını ve soğumasını beklemenize

gerek kalmaz. Dilediğiniz zaman istediğiniz

kumaşı ütüleyebilirsiniz

Sıfır yanık riski

OptimalTEMP teknolojisi sayesinde bu ütünün

hiçbir ütülenebilir kumaşta yanığa neden

olmayacağını garanti ediyoruz. Ütüyü

kumaşlarınızın veya ütü masasının üzerinde

bırakabilirsiniz. Sıfır yanma ve parlama riski.

T-ionicGlide taban

T-ionicGlide, üstün kayma performansı ve

çizilmeye karşı maksimum dayanıklılık için en

iyi tabanımızdır. Paslanmaz çelik taban,

sıradan bir alüminyum tabana göre iki kat

daha serttir. Gelişmiş titanyum katmana sahip

patentli 6 katmanlı kaplamamız, en hızlı

sonuçlar için zahmetsiz biçimde kayar.

Akıllı otomatik buhar

DynamiQ akıllı sensörümüz, ütünün ne zaman

ve nasıl hareket ettiğini tam olarak bilir ve

daha kolay ütüleme ve hızlı sonuçlar için en

çok ihtiyaç duyduğunuzda güçlü buhar sağlar.

hafif ütü

Ütü son derece hafiftir ve kullanımı rahattır,

kolayca kayar ve bilekteki baskıyı azaltır.

Minimal ağırlığı, perdeler ve askıdaki giysiler

için dikey buhar püskürtmeyi kolay ve etkili

kılar.

Easy De-Calc Plus

Düzenli olarak kireç temizleme işlemi yapmak

ütünüzü korur, ömrünü uzatır ve en iyi buhar

performansını sağlar. Özel Easy De-Calc Plus

sistemimiz kireci sürekli olarak toplar ve

gösterge ışığı ve sesli sinyalle, boşaltılması

gerektiğinde sizi bilgilendirir. Fişi çekip suyu ve

kireç parçacıklarını akmaya bırakın.

Philips Yeşil Logo

Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji

tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltabilir. Peki

nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği,

Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri

dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü

güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak

Alanlarından en az birinde, çevre için önemli

katkılar sağlıyor.
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Teknik Özellikler

Teknoloji

Siklonik buhar bölmesi

Yanık riski yok

Isı ayarı gerekmez

OptimalTEMP teknolojisi

Sessiz buhar teknolojisi

Akıllı Kontrol İşlemcisi

DynamiQ

Hızlı kırışıklık giderme

Sürekli buhar: En fazla 165 g/dk

Güç: Maksimum 2700 W

Basınç: Maksimum 8 bar

Kullanıma hazır: 2 dk

Şok buhar: En fazla 600 g

Dikey buhar

Gerilim: 220-240 volt

Kullanım kolaylığı

Tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde güvenle

kullanılabilir: İpek gibi hassas kumaşlarda bile

Taban kayma performansı: 5 yıldız

Taban adı: T-ionicGlide

Su haznesi kapasitesi: 1800 ml

Çıkarılabilir su haznesi

Hortum uzunluğu: 1,9 m

Düşük su seviyesi uyarısı

Güç kablosu uzunluğu: 2 m

Hassas buhar ucu

Kullanıma hazır: Ses göstergesi

Kullanım sırasında istediğiniz zaman yeniden

doldurabilirsiniz

Otomatik kapanma

Çizilmeye karşı dayanıklı taban: 5 yıldız

Musluk suyu kullanılabilir

Kireç yönetimi

Kireç önleme ve temizleme: Easy De-Calc

Plus

Kireç temizleme hatırlatıcısı: Işık

Saklama

Taşıma kilidi: Taşınabilirlik ve güvenlik için

Hortum saklama: Hortum saklama bölmesi

Dahili aksesuarlar

Ekstra koruma için eldiven

Boyut ve ağırlık

Ambalaj boyutları (GxYxU): 31 x 35 x 51 cm

Ürün boyutları (GxYxU): 23,3 x 28,5 x 45,3 cm

Ambalajla birlikte toplam ağırlık: 7,4 kg

Ütü ağırlığı: 0,8 kg

Ütü + taban ağırlığı: 5,1 kg

Garanti

2 yıl uluslararası garanti

Çevre dostu

Enerji tasarrufu modu

Enerji tasarrufu*: 50 %

Ürün ambalajı: %100 geri dönüştürülebilir

Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüşümlü kağıt

* Nisan 2017'de en çok satan 10 buhar kazanlı ütüyle,

buhar hızı (standart IEC60311) bakımından kıyaslanarak

test edilmiştir.
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