
 

 

Philips PerfectCare 
Performer
Ютия с парогенератор

Макс. налягане на помпата 6,5 

бара

До 390 г, парен удар
SoftGrip
1,8 л подвижен воден 
резервоар

GC8731/20
Мощна, постоянна пара за невероятно бързо гладене
Технология Quiet и 1,8 л подвижен воден резервоар
Ютията с парен генератор PerfectCare Performer на Philips осигурява гладене, което 
е истински лесно, мощно и без изгаряния. Мощната постоянна пара прониква 
дълбоко и непрекъснато в тъканта, за да отстрани лесно гънките.

Бързо и ефикасно гладене
• Компактна система за пара ProVelocity: продължителна пара през цялото време
• Пара без прекъсване до 120 г/мин
• 1,8 л подвижен воден резервоар, до 2 часа гладене
• Подходяща за вода от чешмата, пълнене по всяко време докато гладите
• Интелигентна система за почистване на варовик със звуково и светлинно напомняне
• Готовност за използване за 2 минути, с допълване без ограничения
• Пестене на енергия с ECO режим
• По-лек парен генератор от Philips
• Макс. налягане на помпата 6,5 бара
• SoftGrip: невероятно удобна дръжка

Безгрижно гладене без необходимост от настройки на температурата
• Гладете от дънки до коприна без необходимост от регулиране на температурата
• Можете безопасно да оставиш горещата плоча върху дъската за гладене
• Радвайте се на мощно гладене с минимален звук



 1,8 л подвижен воден резервоар

Водният резервоар може да се сваля за 
лесно напълване от чешмата. Големият 
отвор прави напълването бързо. 
Благодарение на капацитета на водния 
резервоар от 1,8 л можете да гладите 
непрекъснато до 2 ч без доливане.

Система за пара ProVelocity
Водата преминава от водния резервоар до 
ютията чрез помпата с високо налягане. 
Голямо количество вода се движи в 
камерата за пара с висока скорост. Това 
позволява през цялото време от гладещата 
повърхност да излиза мощна и постоянна 
пара, без водата да кондензира;

Непрекъсната пара

Колкото повече е парата, толкова по-бързо 
е гладенето. Уникалната технология в 
ютията с парен генератор Philips създава 
мощна пара, с което прави гладенето по-
лесно, по-добро и по-бързо.

Енергоспестяващо

Използвайки режима ECO с намалено 
количество пара, можете да пестите 
енергия без компромис с резултатите от 
гладенето.

По-лек парен генератор
Благодарение на революционната 
технология ProVelocity направихме нашата 
ютия с парен генератор по-компактна от 
всякога. Компактният парен генератор се 
побира с лекота на дъската ви за гладене, 
което прави гладенето по-удобно. В 
допълнение, вашият парен генератор заема 
по-малко място за съхранение.

Технология OptimalTEMP

"Вече можете да гладите от дънки до 
коприна без необходимост от настройване 
на температурата. Гарантирано без 
изгаряния върху всички подходящи за 
гладене тъкани. Революционна технология 
със 1) Авангарден интелигентен управляващ 
процесор, който контролира прецизно 
температурата на гладещата плоча. Не се 

налага да регулирате температурата. 2) 
Компактна система за пара ProVelocity, 
която осигурява повече пара за по-бързо 
гладене. Тя позволява постигането на 
компактни размери на парния генератор за 
по-лесно съхранение."

Допълване с вода от чешмата по всяко 
време

Вашата ютия с парен генератор е 
проектирана за използване с вода от 
чешмата. Докато гладите, когато водата в 
резервоара свърши, можете да го напълните 
лесно, без да изчаквате или изключвате 
уреда.

Безопасно оставяне

Иновативната технология OptimalTEMP от 
Philips гарантира защита за всички 
подходящи за гладене тъкани. При гладене 
няма нужда да слагате ютията си обратно 
върху базата, просто оставете горещата 
гладеща плоча директно върху дрехите или 
памучното покривало на дъската за гладене. 
Тя няма да повреди нито дрехите, нито 
дъската. Това прави гладенето по-лесно, с 
по-малко напрежение на китката.
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Съхранение
• Заключване при носене: За пренасяне и 
безопасност

• Прибиране на кабела: Захващане от Velcro, Да
• Отделение за съхранение на маркуча: 
Отделение за прибиране на маркуча

Лесно за употреба
• Безопасен при всички материи, подходящи за 
гладене: Дори за деликатни материи като 
коприна

• Плъзгаща се гладеща повърхност: 5 звезди
• Предпазно автоизключване
• Име на гладещата повърхност: SteamGlide Plus
• Подвижен воден резервоар
• Мека дръжка
• Зареждане по всяко време на работа
• Дължина на захранващия кабел: 1,8 м
• Дължина на маркуча: 1,6 м
• Прецизен връх за пара
• Готово за употреба: Светлинен индикатор, 
Звуков индикатор

• Гладеща повърхност, устойчива на 
надрасквания: 4 звезди

Гаранция
• 2 години международна гаранция

Технология
• Технология OptimalTEMP
• За всички подходящи за гладене тъкани

• Без изгаряния
• Система за пара ProVelocity
• Процесор за интелигентно управление
• Помпа Quiet

Бързо премахване на гънки
• Налягане: Помпа с макс. 6,5 бара
• Захранване: 2600 W
• Непрекъсната пара: До 120 г/мин
• Парен удар: До 390 гр
• Вертикално пароподаване
• Променливи нива на парата
• Готово за употреба: 2 Мин.
• Пара при поискване

Екологична ефективност
• Енергоспестяващ режим
• Пестене на енергия*: 40 %
• Продуктова опаковка: 100% годна за 
рециклиране

• Ръководство за потребителя: 100% рециклирана 
хартия

Управление на калцирането
• Декалциране и почистване: Smart Calc Clean
• Напомняне за декалциране: Светлина, Звук, Да

Размер и тегло
• Тегло на ютията: 1,22 кг
• Размери на продукта (ШxВxД): 22 x 24 x 37 см
• Тегло на ютия + основа: 3,2 кг
•
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* спестява до 40% енергия на базата на стандарт IEC 603311, еко 
режим в сравнение с турбо режим.
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