
 

 

Philips EasySpeed
Парна ютия

Парен удар до 90 г
Незалепваща гладеща 
повърхност
Защита срещу варовик

GC1742/40
Лесно и ефективно

4 настройки за пара за по-добри резултати при гладене
Ютията EasySpeed прави гладенето лесно и ефективно с много пара за премахване 
на гънки, незалепваща гладеща повърхност за лесно плъзгане по всякакви тъкани, 
функция Calc-Clean за продължителна ефективна работа.

Лесна употреба
• Голям воден резервоар за продължително гладене с пара 220 мл
• По-голяма гладеща повърхност, за да покриете повече с едно движение*
• Троен прецизен връх за достигане до най-трудните части
• По-широк отвор за лесно пълнене на вода*
• Незалепваща гладеща повърхност за лесно и бързо плъзгане по всякакви тъкани

По-дълъг живот
• Плъзгач за Calc Clean за дълготрайна работа на парата

Ефективни резултати
• Вградената водна струя овлажнява тъканта равномерно
• Парен удар до 90 г за отстраняване на упорити гънки
• Непрекъсната пара до 25 г/мин за лесно премахване на гънки
• Мощност до 2000 W, позволяваща постоянен, силен поток на парата

Разнообразие от настройки
• 4 настройки за парата за по-добри резултати върху различни тъкани



 Воден резервоар 220 мл

По-малко допълване с изключително 
големия резервоар за вода с вместимост 220 
мл, така че да можете да изгладите повече 
дрехи на един път.

4 настройки за парата
4 настройки за парата за по-добри резултати 
върху различни тъкани

Плъзгач за Calc Clean

Тази парна ютия може да се използва с 
чешмяна вода, а плъзгачът за Calc Clean 
улеснява премахването на натрупалия се 
варовик от ютията ви. За да запазите 
добрата работа на вашата парна ютия 
Philips, трябва да използвате тази функция за 
почистване на варовик веднъж месечно, 
когато използвате чешмяна вода.

Непрекъсната пара до 25 г/мин

Непрекъсната пара до 25 г/мин за лесно 
премахване на гънки.

Вградена водна струя

Функцията за впръскване овлажнява плата 
равномерно и прави по-лесно гладенето на 
гънките.

По-голяма гладеща повърхност

По-голяма гладеща повърхност, за да 
покриете повече с едно движение*

Незалепваща гладеща повърхност
Гладещата повърхност на вашата парна 
ютия Philips е покрита със специален 
незалепващ слой за добро плъзгане по 
всякакви тъкани.

Мощност до 2000 W

Мощността до 2000 W позволява 
постоянен, силен поток на парата.

Парен удар до 90 г
Парен удар до 90 г за отстраняване на 
упорити гънки

Троен прецизен връх
Върхът на тази ютия Philips е прецизен по 3 
начина: изострен е, има улей за копчета и 
елегантен дизайн на носа. Тройно 
прецизният връх ви позволява да 
достигнете дори най-трудните области, 
например около копчетата или между 
гънките.

Лесно пълнене на вода

По-широк отвор за лесно пълнене на вода*
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Захранване
• Режим включено (ECO режим): .

Технически спецификации
• Дължина на кабела: 1,9 м
• Време на нагряване: 30 сек.

Дизайн
• Цвят: Червено

Лесно за употреба
• Вместимост на резервоара за вода: 220 мл
• Име на гладещата повърхност: Незалепваща
• Светлинен индикатор
• Функция за впръскване

Гаранция
• 2 години международна гаранция

Бързо премахване на гънки
• Захранване: 2000 W
• Непрекъсната пара: 25 г/мин
• Ударна пара: До 90 гр
• Променливи нива на парата

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

Размер и тегло
• Тегло на ютията: 0,72 кг
•
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* От предшественика си гамата Comfort
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