
 

 

Philips 5000 Series
Парна ютия

2400 W мощност
45 г/мин непрекъсната пара 
180 г парен удар
SteamGlide Plus
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 отлични резултати ден след ден се нуждаете от ютия, която никога не ви разочарова. С 

дещата си повърхност SteamGlide Plus с покритие против издраскване, постоянен силен 

ток пара и вградена функция за почистване на накип тази висококачествена ютия ви осигурява 

лготрайни перфектни резултати.

Удобно гладене
• Системата за спиране на прокапването пази дрехите от петна при гладене
• Удобна, текстурирана дръжка за лесно захващане

Бързо и ефикасно премахване на гънки
• 2400 W за бързо загряване
• Подаване на пара до 45 г/мин за мощна и стабилна ефективност
• Вертикално подаване на парата за висящи тъкани
• До 180 г парни удари за премахване на упорити гънки

Дълготрайна ефективност
• Вграден плъзгач за почистване на накип за дълготрайна ефективност на парата
• Тестван кабел за максимална издръжливост и безопасност
• Устойчива на надраскване гладеща повърхност осигурява добро плъзгане



 2400 W за бързо загряване

Осигурява бързо загряване и мощност при 
работа.

Гладеща повърхност SteamGlide Plus

Нашата специална гладеща повърхност 
SteamGlide Plus се плъзга плавно върху всяка 
материя. Тя също така е незалепваща, 
устойчива на надраскване и лесна за 
почистване.

Край на петната от прокапване

Системата за спиране на прокапването Drip 
Stop позволява уверено гладене на фини 
дрехи при ниски температури. Няма нужда 
да се тревожите за причиняващи петна 
водни капки.

Непрекъсната пара до 45 г/мин

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

Вграден плъзгач за почистване на 
накип

Тази ютия работи с обикновена чешмяна 
вода. Calc-clean е вградена функция за 
почистване, която премахва натрупването 
на калций или варовик и поддържа 
върховата производителност.

Удобна дръжка

Текстурираната дръжка ви осигурява 
удобен, ергономичен захват, така че 
можете да държите ютията, без да се 
изплъзва.

Парен удар до 180 г

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

Тестван за качество кабел

Всички наши кабели за парна ютия са строго 
тествани за максимална безопасност и 
издръжливост.

Вертикално пароподаване

Функцията за вертикално подаване на пара 
ви позволява да освежите дрехите направо 
върху закачалките и премахва гънки от 
пердета, докато висят. Не е необходима 
дъска за гладене.
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Лесно за употреба
• Вместимост на резервоара за вода: 320 мл
• Име на гладещата повърхност: SteamGlide Plus
• 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 премахване на гънки
• Захранване: 2400 W
• Непрекъсната пара: 45 г/мин
• Ударна пара: 180 гр
• Водна струя

Екологична ефективност
• Ръководство за потребителя: 100% рециклирана 
хартия

Третиране на варовик
• Премахване на котлен камък и почистване: 
Вграден плъзгач за почистване на накип

Размер и тегло
• Тегло на ютията: 1,255 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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* Тестване спрямо незалепваща гладеща повърхност на Philips
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