
 

 

Philips EasyTouch Plus
Уред за гладене с пара

1600 W, 32 г/мин
5 настройки за парата
1,6 л подвижен резервоар
Аксесоар Styleboard

GC527/20
Лесно премахване на гънки всеки ден

Благодарение на важните решения за пара
Уредът за гладене с пара Philips EasyTouch Plus е проектиран за лесно премахване 
на гънки всеки ден. С широка гама важни решения за пара той е идеален уред за 
бързи корекции на деликатни и трудни за гладене дрехи.

Повече ефективност, по-малко усилия
• Обхванете повече с едно движение с 25% по-голяма* плоча за пара
• Приставка за опора за лесно постигане на отчетливи резултати
• 5 нива на парата за различни видове тъкан
• Регулируем държач за различни настройки на височината
• Специална закачалка за дрехи

Надежден и безопасен
• Безопасно използване на всякакви видове дрехи
• Ръкавица за допълнителна защита при използване на уреда
• Функция Easy de-calc за по-дълъг експлоатационен живот на продукта

Лесно отстраняване на гънки
• Четка за дрехи за по-дълбоко проникване на парата при дебели дрехи
• Голям подвижен воден резервоар за лесно пълнене по всяко време
• Лесно създаване на плисета с аксесоара за плисета
• Мощен, постоянен поток пара за ефективно премахване на гънките



 25% по-голяма плоча за пара*

Този уред за гладене с пара EasyTouch Plus е 
оборудван с 25% по-голяма плоча за пара* в 
сравнение с предишни модели. Това ви 
позволява да обхващате по-голяма площ от 
дрехата с едно движение и поради това 
можете да бъдете по-ефективни при 
гладене на дрехите си.

5 нива на парата

Задайте предпочитаното ниво на парата за 
оптимални резултати при различните 
видове дрехи.

Регулируем държач

Вграден регулируем държач за закачане на 
дрехите ви, докато използвате уреда за 
гладене с пара. Той се сгъва за лесно 
съхранение.

Специална закачалка за дрехи

Специалната закачалка за дрехи ви 
позволява лесно да закачате дрехи като 
ризи, рокли и панталони, докато използвате 
уреда за гладене с пара.

Ръкавица за допълнителна защита

С приложена ръкавица, която предпазва 
ръката ви от парата по време на работа.

Функция Easy De-Calc

Удължете живота на уреда си, като 
използвате редовно функцията за 
премахване на котлен камък Easy de-calc.

Аксесоар четка

Използвайте аксесоара четка при по-
дебелите дрехи, като палта, за по-добро 
проникване на парата и по-добро гладене.

Голям подвижен воден резервоар

Голям, подвижен, прозрачен резервоар за 
вода, подходящ за продължителни сесии на 
гладене с пара. Лесно повторно напълване 
благодарение на големия отвор за пълнене.

Лесно създаване на плисета

Лесно гладене на плисета с аксесоара за 
плисета.
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Лесно за употреба
• Безопасен при всички материи, подходящи за 
гладене: Дори за деликатни материи като 
коприна

• Вместимост на резервоара за вода: 1600 мл
• Подвижен воден резервоар
• Подходящо за работа с чешмяна вода
• Вграден захранващ щепсел
• Силиконов маркуч за пара

Включени аксесоари
• Регулируем държач
• Четка
• Ръкавица за допълнителна защита
• Приставка за плисета
• Приставка за опора
• Закачалка за дрехи с щипки за панталони

Гаранция
• 2 години международна гаранция

Бързо отстраняване на гънки
• Захранване: 1600 W
• Непрекъсната пара: 32 г/мин
• Волтаж: 220 – 240 V
• Вертикално пароподаване
• Променливи нива на парата
• Готово за употреба: <1 Мин.
• Променлива настройка на парата: 5 нива

Екологична ефективност
• Продуктова опаковка: 100% годна за 
рециклиране

• Ръководство за потребителя: 100% рециклирана 
хартия

Управление на калцирането
• Декалциране и почистване: Easy De-Calc
•
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* В сравнение с предходния модел GC506
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