
 

 

Philips PerfectCare
Парна ютия

2500 W
45 г/мин непрекъсната пара
180 г парен удар
Гладеща повърхност SteamGlide 
Plus
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о-лесно и бързо без настройки на температурата

0% безопасно дори върху фини тъкани
га можете да гладите всичко наведнъж – от дънки до коприна с технологията 

ptimalTEMP, която ви предоставя идеалната комбинация от нагряване и пара за 
-бързо премахване на гънките без риск от изгаряне или следи.

Безгрижно гладене без необходимост от настройки на температурата
• Безопасна за всички подходящи за гладене дрехи, гарантирано без изгаряния
• Технология OptimalTEMP, без необходимост от настройка на температурата

Удобно гладене
• Вграден плъзгач за почистване на накип за дълготрайна ефективност на парата
• Автоматично изключване, когато ютията е оставена без надзор
• Системата за спиране на прокапването пази дрехите от петна при гладене

Лесно и бързо гладене
• 2500 W за бързо загряване
• Подаване на пара до 45 г/мин за мощна и стабилна ефективност
• До 180 г парни удари за премахване на упорити гънки
• Гладеща повърхност SteamGlide Plus за най-добри показатели на гладене



 Не е нужна настройка на 
температурата

Гладите всичко от копринени дрехи до 
дънки без регулиране на температурата. 
Благодарение на OptimalTEMP не е нужно 
регулиране на температурната скала или 
настройки. Така че няма повече 
предварително сортиране на прането или 
чакане ютията да се нагрее и охлади. Вие 
сте готови за всякакви тъкани по всяко 
време.

Гарантирано без изгаряния

Благодарение на нашата технология 
OptimalTEMP, гарантираме, че тази ютия 
никога няма да причини изгаряния на всяка 
материя, подходяща за гладене. Можете да 
оставяте горещата гладеща повърхност 
директно върху дрехите или върху дъската 
за гладене, без да се притеснявате от 
повреда. Гарантирано.

2500 W за бързо загряване

Осигурява бързо загряване и мощност при 
работа.

Непрекъсната пара до 45 г/мин

Силен и постоянен поток на пара за по-
бързо отстраняване на гънките.

Парен удар до 180 г

Прониква по-надълбоко в тъканите за лесно 
отстраняване на упорити гънки.

Гладеща повърхност SteamGlide Plus

Нашата ексклузивна гладеща повърхност 
SteamGlide Plus – със своя усъвършенстван 
титанов слой и 6-слойно покритие – 
предоставя съвършена ефективност на 
гладене върху всяка материя. Незалепваща, 
устойчива на надрасквания и лесна за 
почистване.

Автоматично изключване

Ютията се изключва автоматично, когато е 
оставена неподвижно. Оставена на пета, на 
гладещата повърхност или настрани, тя се 
изключва автоматично след 2 минути.
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Лесна употреба
• Вместимост на резервоара за вода: 300 мл
• Предпазно автоизключване
• Подходящо за работа с чешмяна вода
• Спиране на прокапването
• Особено стабилна страна за поставяне
• Много широк отвор за пълнене

Гаранция
• 2 години международна гаранция

Бързо отстраняване на гънки
• Захранване: 2500 W
• Непрекъсната пара: 45 г/мин
• Парен удар: 180 гр
• Водна струя

Екологична ефективност
• Ръководство за потребителя: 100% рециклирана 
хартия

Управление на калцирането
• Декалциране и почистване: Вграден плъзгач за 
почистване на накип

Размер и тегло
• Тегло на ютията: 1,485 кг
• Размери на опаковката (ШxВxД): 33,2 x 16,7 x 

13,7 см
• Размери на продукта (ШxВxД): 31,2 x 14,7 x 

12,7 см
•
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