
 

 

Philips EasySpeed 
Advanced
Парна ютия

2400 W
180 г парен удар
40 г/мин непрекъсната пара
Керамична гладеща повърхност

GC2676/20
По-бързо от начало до край

Ускорява вашето гладене по 5 начина
По-бързо гладене от начало до край: бързо загряване, XL отвор за вода, мощни потоци пара за 

справяне с трудни гънки, издръжлива керамична гладеща повърхност за бързо плъзгане и нашата 

система за спиране на прокапването. Това са пет начина за по-бързо гладене.

Бързо гладене
• 2400 W за бързо загряване за 30 секунди
• По-голям отвор за вода за бързо пълнене и изпразване
• До 180 г парни удари за премахване на упорити гънки
• Троен прецизен връх за оптимално управление и видимост
• Подаване на пара до 40 г/мин за мощна и стабилна ефективност

Лесно гладене
• Системата за спиране на прокапването пази дрехите ви от петна при гладене
• Автоматично изключване, когато ютията е оставена без надзор
• Издръжлива керамична гладеща повърхност за лесно плъзгане
• Лесно навиване на кабела с щипка за бързо, спретнато съхранение
• По-рядко пълнене с извънредно големия резервоар за вода от 300 мл

Дълготрайна ефективност
• Плъзгач за почистване на накип за дълготрайна работа на парата



 2400 W за бързо загряване

Осигурява бързо загряване за 30 секунди за 
бързо стартиране.

Парен удар до 180 г

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

Пароподаване до 40 г/мин

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

XL отвор за пълнене с вода

Много голям отвор за пълнене на 
резервоара за вода позволява бързо пълнене 
и изпразване.

Троен прецизен връх

Върхът е прецизен по 3 начина. Той има 
заострен връх, улей за копчета и елегантен 
нос. Нашият троен прецизен връх ви помага 
да се справите и с най-трудните за гладене 
места като копчета и плисета.

Автоматично изключване

Ютията се изключва, ако я оставите 
изправена. Ако я оставите настрана тя ще се 
изключи автоматично след 8 минути. Ако я 
оставите легнала ще се изключи след 30 
секунди при неподвижно състояние.

Керамична гладеща повърхност

Нашата издръжлива керамична гладеща 
повърхност се плъзга лесно върху всички 
подходящи за гладене дрехи. Тя не залепва, 
устойчива е на надраскване и е лесна за 
почистване.

Система за спиране на прокапването

Системата за спиране на прокапването 
предотвратява течове, за да избегнете 
петна от водни капки и да гладете с 
увереност при всяка температура.

Резервоар за вода с вместимост 300 
мл

По-малко презареждания са необходими 
благодарение на големия резервоар за вода 
от 300 мл. Така че можете да изгладите 
повече дрехи наведнъж.
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Съхранение
• Прибиране на кабела: Щипка за кабела

Лесна употреба
• Вместимост на резервоара за вода: 300 мл
• Име на гладещата повърхност: Керамика
• Спиране на прокапването
• Свобода на кабела (шарнир): 360 градуса 
свобода на кабела

• Подходящо за работа с чешмяна вода
• Дължина на захранващия кабел: 2 м
• Прецизен връх за пара
• Много широк отвор за пълнене
• Автоматично изключване

Гаранция
• 2 години международна гаранция

Бързо отстраняване на гънки
• Захранване: 2400 W
• Непрекъсната пара: 40 г/мин
• Парен удар: 180 гр
• Вертикално пароподаване
• Променливи нива на парата
• Водна струя
• Време на нагряване: 30 сек

Екологична ефективност
• Енергоспестяващ режим
• Ръководство за потребителя: 100% рециклирана 
хартия

Управление на калцирането
• Декалциране и почистване: Самопочистване

Размер и тегло
• Тегло на ютията: 1,150 кг
•
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