
 

 

Philips
Ръчен уред за гладене с 
пара

1500 W, до 30 г/мин
Технология PureSteam
Воден резервоар XL
Функция "2 в 1"
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Освежете дрехите без пране или химическо чистене
• Мощната пара отстранява миризми и убива 99,9% от бактериите

Easy to use & safe
• Автоматично подаване на непрекъсната пара от електрическата помпа
• Бързо премахване на накип
• Безопасно гладене на всякакви деликатни материи, например коприна
• Позиция за безопасно оставяне на основата
• Нагрята плоча SmartFlow за предотвратяване на мокри места
• Голям воден резервоар за продължително гладене с пара

Quick and powerful crease removal
• Вертикално и хоризонтално гладене "2 в 1" за по-добри резултати
• Технология PureSteam за постоянна мощна пара за дълго време
• По-мощна пара до 30 г/мин за по-бързи резултати
• Готовност за 60 секунди



 Технология PureSteam

Технологията PureSteam е иновативна 
технология, която предотвратява 
натрупването на накип около мотора на 
ютията. Позволява постоянна мощна пара 
за години напред.

Функция "2 в 1"

Функцията "2 в 1" предлага вертикално и 
хоризонтално гладене. Когато гладите 
хоризонтално на плоска повърхност, 
можете да постигнете по-добри резултати 
на трудни зони, като например яки и 
маншети.

Бързо премахване на накип

Благодарение на функцията за бързо 
премахване на накип, вашият уред може да 

трае по-дълго със същата ефективност на 
парата.

Воден резервоар XL

Водният резервоар с капацитет 200 мл ви 
позволява да гладите до 3 дрехи наведнъж. 
Достатъчно за вашите бързи корекции, 
преди да напуснете къщата!

Непрекъсната пара

Благодарение на електрическата помпа не е 
нужно да изпомпвате ръчно. Просто 
дръжте спусъка натиснат и парата 
продължава да излиза.

Нагрята плоча SmartFlow

Нагрятата плоча SmartFlow избягва 
кондензацията върху вашите дрехи, докато 

в същото време е 100% безопасна дори за 
по-деликатните ви материи.

Безопасно за всички дрехи

Уредът за гладене с пара е безопасен за 
използване върху всички материи. Той е 
отлично решение за фините материи, като 
коприна и кашмир.

Безопасно оставяне

Можете да оставите уреда за гладене с пара 
просто като го изправите върху основата 
му. Това е много лесна и безопасна позиция 
за оставяне.

Отстранява миризми и бактерии

Мощната пара отстранява миризми на 
цигари, храна и телесни миризми. Парата 
също убива 99,9% от бактериите. *
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Дизайн
• Цвят: Розово

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

• Вместимост на резервоара за вода: 200 мл
• Ключ за вкл./изкл
• Зареждане по всяко време на работа
• Подходящо за работа с чешмяна вода
• Дължина на захранващия кабел: 2 м
• Готово за употреба: Светлинен индикатор

Включени аксесоари
• Четка

Гаранция
• 2 години международна гаранция

Технология
• Технология PureSteam

Бързо премахване на гънки
• Функция "2 в 1"
• Захранване: 1500 W
• Непрекъсната пара: До 30 г/мин
• Волтаж: 240 V
• Вертикално пароподаване
• Готово за употреба: 1 Мин.
• Пара при поискване

Екологична ефективност
• Продуктова опаковка: 100% годна за 
рециклиране

• Ръководство за потребителя: 100% рециклирана 
хартия

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

Размер и тегло
• Размери на опаковката (ШxВxД): 32 x 22 x 17 см
• Размери на продукта (ШxВxД): 30 x 17 x 13 см
• Общо тегло с опаковката: 0,9 кг
•
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* * Изпитано от външен орган за видове бактерия Escherichia coli 
8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 
10231 при 8 минути време за обработка с пара.
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