
 

 

Philips StyleTouch
Ръчен уред за гладене с 
пара

Хоризонтална и вертикална 

пара

Пара до 32 г/мин
Quick Calc Release
Гарантирано без изгаряния
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ай-мощната пара, която издържа,
 по-бързи резултати всеки ден
вият Philips StyleTouch гарантира бързо и лесно изглаждане на гънките на ежедневните ви 

ехи; от 3 до 4 облекла наведнъж, без да е нужна дъска за гладене. Може да се използва 

зопасно върху всички материи, дори деликатните; гарантирани резултати без следи и 

аряния.

Мощен и бърз
• Мощна пара от 32 g/min за бързи резултати
• Готовност за използване след 60 секунди
• Нагрята плоча за бързи резултати

Лесно премахване на гънките
• Гладете с пара дрехите, докато са закачени, или с натиск върху тях, докато са в 
хоризонтално положение

• Уникална технология за премахване на варовик
• Воден резервоар от 230 ml

Освежете дрехите без пране или химическо чистене
• Парата убива до 99,9% от бактериите*

Безопасен при всички материи, подходящи за гладене
• Гарантирано без изгаряния с технологията OptimalTemp



 Мощен и бърз

Мощна пара от до 32 g/min за бързи 
резултати всеки ден.

Готовност за 60 секунди

Готовност за използване само след 60 
секунди.

Нагрята плоча за бързи резултати

Изгладете с пара Вашите дрехи само за 3 
минути**. Нагрятата плоча предотвратява 
конденза върху дрехите Ви за бързи 
резултати.

Хоризонтално или вертикално гладене 
с пара

Гладете с пара дрехите, докато са закачени, 
или с натиск върху тях, докато са в 
хоризонтално положение, с нашата нагрята 
плоча. Не е необходима дъска за гладене!

Уникална технология за премахване 
на варовик

Благодарение на патентованата и уникална 
технология за премахване на варовик 
Вашият уред може да има по-дълъг 
експлоатационен живот със същата 
ефективност на гладенето с пара.

Воден резервоар от 230 ml

12 минути непрекъснато гладене с пара! 
Резервоарът за вода от 230 ml Ви позволява 

да изгладите с пара до 5 дрехи или две 
облекла без пълнене. Повече от достатъчно 
за бързи корекции, преди да излезете от 
вкъщи.

Парата убива 99,9% от бактериите*

Последните няколко месеца ни накараха да 
потърсим по-здравословни и хигиенични 
решения. Нашият уред за гладене с пара 
убива до 99,9% от бактериите*. Можете 
дори да гладите с пара завесите и 
чаршафите си.

Безопасен при всички материи, 
подходящи за гладене

Гарантирано без изгаряния с технологията 
OptimalTemp. Уредът за гладене с пара е 
безопасен за работа с всички материи. Това 
е чудесно решение за деликатни материи 
като коприна и кашмир.
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Дизайн
• Цвят: Бяло и розово

Лесна употреба
• Вместимост на резервоара за вода: 230 мл
• Зареждане по всяко време на работа
• Спиране на прокапването
• Дължина на захранващия кабел: 2,5 м
• Готово за употреба: Светлинен индикатор
• Силиконов маркуч за пара

Включени аксесоари
• Четка

Гаранция
• 2 години международна гаранция

Технология
• Технология OptimalTEMP
• За всички подходящи за гладене тъкани
• Без изгаряния

Бързо премахване на гънки
• Функция "2 в 1"
• Захранване: 1600 W
• Вертикално пароподаване
• Готово за употреба: 1 Мин.
• Променлива настройка на парата: 2 нива
• Пара при поискване

Управление на калцирането
• Декалциране и почистване: Технология за 
отстраняване на накип

•
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