
 

 

Philips PerfectCare 7000 
Series
Ютия с парогенератор

Макс. налягане 7,5 бара
До 500 г парен удар
1,8 л подвижен воден 
резервоар
Заключване при носене
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голям подвижен воден резервоар
рията PerfectCare 7000 е създадена за вашия комфорт и удобство. Лесна работа със свалящ 

воден резервоар и мощна пара за постигане на страхотни резултати по-бързо. Ние 

антираме, че няма да има изгаряния върху всички подходящи за гладене дрехи благодарение 

 OptimalTEMP.

Технология OptimalTEMP, не са необходими настройки
• Гарантирано без изгаряния
• Без смяна на настройки

Изключително удобство
• Автоматично изключване, когато ютията е оставена без надзор
• Заключване за носене за лесно и безопасно пренасяне
• Голям 1,8 л подвижен воден резервоар за лесно пълнене
• Лека и удобна за работа ютия

Бърза и мощна
• Лесна и ефективна система за премахване на накип за дълготрайна ефективност
• Мощна пара за ефективно премахване на гънки
• Гладеща повърхност SteamGlide Advanced, изключително плъзгане и издръжливост



 Гарантирано без изгаряния

Дори ако се занимавате с няколко неща 
едновременно или се разсейвате, никога 
няма да изгорите дрехите си. Благодарение 
на нашата технология OptimalTEMP 
гарантираме, че тази ютия с парен 
генератор никога няма да причини 
изгаряния на каквато и да било материя, 
подходяща за гладене. Можете дори да 
оставите ютията директно върху дрехите 
или дъската за гладене – без изгаряния или 
лъскави следи. Гарантирано.

Без смяна на настройки

Спестете стъпка от седмичното си гладене. 
Вече няма да е необходимо да разделяте 
тъкани или променяте настройки и да 
чакате промяната на температурата. 
Благодарение на OptimalTEMP вие гладите 
всичко – от дънки до деликатни копринени 
дрехи – без регулиране на температурата. 
Прави всичко автоматично и мигновено 
вместо вас.

Свръхмощна мощна пара

Когато трябва да изгладите упорити гънки с 
лекота, разчитайте на нашата непрекъсната 
пара да свърши тежката работа вместо вас. 
Гледайте как гънките изчезват, когато 
използвате допълнителен парен удар там, 
където имате нужда. Тази пара е идеална за 
вертикално гладене на завеси или 
освежаване на висящи дрехи.

Гладеща повърхност SteamGlide 
Advanced

Нашата превъзходна гладеща повърхност 
SteamGlide Advanced осигурява плавно 
плъзгане върху всяка материя. Основата й 
от неръждаема стомана е два пъти по-
здрава от алуминиевата основа, а нашето 
патентовано покритие с 6 слоя с 
усъвършенстван титанов слой се плъзга без 
усилия върху всяка материя за най-бързите 
резултати.

Лека ютия

Ютията е невероятно лека и удобна за 
работа, плъзгайки се лесно и намалявайки 

умората в китките. Нейното минимално 
тегло също така прави вертикалното 
гладене на пердета и на висящи дрехи по-
лесно и ефективно.

1,8 л подвижен воден резервоар

Прозрачният резервоар с обем от 1,8 литра 
ви предоставя до 2 часа непрекъснато 
използване. Когато водният резервоар е 
празен ще ви бъде напомнено от 
светлинния индикатор и можете лесно да 
напълните вода по всяко време под 
чешмата през големия отвор за пълнене.

Easy De-Calc

Редовното премахване на варовик 
предпазва вашата ютия, удължава 
експлоатационния й живот и гарантира най-
добра производителност на парата. Нашата 
ексклузивна система Easy De-Calc събира 
варовика непрекъснато със светлинен 
индикатор, които ви казва кога трябва да го 
изпразните. Просто извадете тапата и 
оставете водата и варовикът да изтекат.
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Съхранение
• Прибиране на кабела: Захващане от Velcro

Общи спецификации
• Отделение за съхранение на маркуча: 
Отделение

• Предпазно заключване за носене
• Автоматично изключване

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

• Време за загряване: 2 Мин.
• Вместимост на резервоара за вода: 1800 мл
• Плъзгаща се гладеща повърхност: 5 звезди
• Име на гладещата повърхност: SteamGlide 

Advanced
• Подвижен воден резервоар
• Свобода на кабела (шарнир): 180 градуса 
свобода на кабела

• Зареждане по всяко време на работа
• Спиране на прокапването
• Дължина на захранващия кабел: 1,65 м
• Дължина на маркуча: 1,7 м
• Готово за употреба: Светлинен индикатор
• Гладеща повърхност, устойчива на 
надрасквания: 5 звезди

• Индикатор за ниско ниво на водата

Гаранция
• 2 години международна гаранция

Технология
• Технология OptimalTEMP

• Циклонна парна камера
• За всички подходящи за гладене тъкани
• Без изгаряния
• Не са нужни настройки на температурата

Бързо премахване на гънки
• Налягане: Макс. 7,5 бара
• Захранване: 2100 W
• Непрекъсната пара: До 120 г/мин
• Парен удар: До 500 гр
• Волтаж: 220 – 240 V
• Вертикално пароподаване
• Готово за употреба: 2 Мин.
• Пара при поискване

Екологична ефективност
• Пестене на енергия*: 30 %
• Продуктова опаковка: 100% годна за 
рециклиране

• Ръководство за потребителя: 100% рециклирана 
хартия

Управление на калцирането
• Декалциране и почистване: Easy De-Calc
• Напомняне за декалциране: Светлина

Размер и тегло
• Тегло на ютията: 0,8 кг
• Размери на опаковката (ШxВxД): 31,5 x 31,5 x 

47,5 см
• Размери на продукта (ШxВxД): 24 x 27,5 x 42 см
• Общо тегло с опаковката: 5,3 кг
• Тегло на ютия + основа: 3,85 кг
•
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* спестява до 30% енергия на базата на IEC 603311, в сравнение с 
FastCare Compact на максимална температура

http://www.philips.com

