
 

 

Philips Azur Elite
Парна ютия с технология 
OptimalTEMP

3000 W
65 г/мин непрекъсната пара
260 г, парен удар
Гладеща повърхност SteamGlide 
Plus
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щна интелигентна ютия за по-бързи перфектни резултати. Глади всичко от дънки до коприна 

з риск от изгаряне благодарение на технологията OptimalTEMP. Модерният режим на парата 

namiQ осигурява перфектното количество мощна пара, когато ви е необходима*

Удобно гладене
• Бързо премахване на накип за 15 секунди за дълготрайна ефективност на парата
• Гладеща повърхност SteamGlide Plus за съвършено лесно гладене
• Автоматично изключване, когато ютията е оставена без надзор

Интелигентно гладене за безупречно удобство
• Технология OptimalTEMP: гарантирано без изгаряния, без настройки
• Режим DynamIQ – интелигентно освобождаване на пара за идеални резултати
• Удобни режими за парата: DynamiQ, MAX, ECO и OFF

По-лесно и бързо гладене
• Мощност 3000 W за бързо загряване и силна пара
• До 260 г парни удари за премахване на упорити гънки
• Помпата Turbo изтласква до 50% повече пара през тъканта*
• Подаване на пара до 65 г/мин за най-бързо премахване на гънки



 Технология OptimalTEMP

Благодарение на технологията 
OptimalTEMP ние гарантираме, че тази ютия 
никога няма да причини изгаряния върху 
тъкани за гладене и можете да гладите 
безопасно всичко от дънки до коприна, от 
бельо до кашмир, във всякакъв ред, без да 
чакате температурата да се коригира и без 
предварително сортиране на дрехите. 
Парните ютии на Philips с OptimalTEMP 
правят вашето гладене по-лесно и по-бързо 
и са тествани от независими експерти по 
текстил за отлично качество на гладене.

Удобни режими на пара

Изберете от множество режими за парата. 
Режимът DynamiQ предоставя автоматично 
перфектното количество пара, когато ви е 
необходимо, режимът Max отстранява 
упоритите гънки с мощна непрекъсната 
пара, режимът за пара ECO с минимална 
постоянна пара пести до 20% енергия и 
режимът за пара OFF ви позволява да 
изключите парата

Режим за пара DynamiQ

Благодарение на сензора DynamiQ – най-
усъвършенстваният сензор за движение, 
използван при парни ютии, разпознава 
точно движението на ютията и кога е 
неподвижна. Режимът на пара DynamiQ 
освобождава автоматично идеалното 
количество пара, когато е необходимо по 
време на вашето гладене, за да се насладите 
на по-бързи резултати от гладенето. Парата 
стартира автоматично, когато ютията се 
движи и спира, когато не я движите за 
максимално удобство и безпроблемно 
гладене.

3000 W за бързо загряване

Осигурява бързо загряване и мощна 
производителност за по-бързо гладене

Мощност с Turbo Steam

Нашата вградена помпа Turbo Steam 
осигурява до 50% по-мощна непрекъсната 
пара, така че гънките изчезват още по-
бързо.

Гладеща повърхност SteamGlide Plus

Нашата ексклузивна гладеща повърхност 
SteamGlide Plus – със своя усъвършенстван 
титанов слой и 6-слойно покритие – 
предоставя съвършена ефективност на 
гладене върху всяка материя. Незалепваща, 
устойчива на надрасквания и лесна за 
почистване.

Непрекъсната пара до 65 г/мин

Силното и непрекъснато подаване на пара 
вкарва до 50% повече пара през тъканта за 
по-бързо премахване на гънки.
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Лесна употреба
• Вместимост на резервоара за вода: 350 мл
• Име на гладещата повърхност: SteamGlide Plus
• Спиране на прокапването
• Дължина на захранващия кабел: 2,5 м
• Особено стабилна страна за поставяне
• Много широк отвор за пълнене
• Автоматично изключване

Гаранция
• 2 години международна гаранция

Бързо отстраняване на гънки
• Захранване: 3000 W
• Непрекъсната пара: 65 г/мин

• Парен удар: 260 гр
• Вертикално пароподаване

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

Управление на калцирането
• Декалциране и почистване: Quick Calc Release

Размер и тегло
• Размери на продукта (ШxВxД): 33,3 x 17,5 x 

13,5 см
•
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* За всички подходящи за гладене дрехи
* В сравнение с GC4910
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