
 

 

Philips PerfectCare Elite
Ютия с парогенератор

Макс. 6,7 бара налягане
До 470 г парен удар
Воден резервоар с вместимост 
1,8 л
Подвижен воден резервоар
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изключително лека ютия
rfectCare Elite е най-добрата и ефективна ютия с парен генератор от Philips. С 
хнологията OptimalTEMP можете да гладите от дънки до коприна, без да настройвате 
мпературата. Гарантирано без изгаряне на всички подходящи за гладене дрехи.

Без нужда от настройка на температура, гарантирано бе изгаряния
• Гладете всичко, от джинси до коприна, без нужда от промяна на настройката на 
температурата

• Можете безопасно да оставиш горещата плоча върху дъската за гладене

Бързо гладене с постоянна мощна пара
• Мощна пара за ефективно премахване на гънки
• Лесна и ефикасна система за премахване на накип
• Най-добре плъзгащата се и най-устойчивата на одраскване гладеща повърхност на Philips
• Пестете енергия с режим ECO

Най-доброто изживяване при гладене
• Лека и удобна за преместване
• Голям подвижен воден резервоар за лесно пълнене
• Защитно и безопасно заключване за носене
• Автоматично изключване за безопасност и пестене на енергия



 1,8 л подвижен воден резервоар

Подвижният воден резервоар ви позволява 
лесно да доливате вода по всяко време, без 
да спирате уреда. Той има голям отвор за 
пълнене, така че просто можете да го 
пълните под чешмата. Има капацитет от 1,8 
л, така че получавате удобството на до 2 
часа непрекъсната употреба без нужда от 
доливане на резервоара.

Енергоспестяващо

Режимът ECO ви позволява да пестите 
енергия, без да правите компромиси с 
вашите резултати при гладенето. Режимът 
ЕСО използва намалено количество пара, но 
то все пак е достатъчно, за да изгладите 
всичките си дрехи.

Технология OptimalTEMP

С технологията OptimalTEMP вие няма 
повече да губите време за смяна на 
настройките на температурата, чакайки 
температурата да се настрои или 
преподреждайки дрехите. Гладете всякакви 
тъкани, от джинси до коприна, гарантирано 
без изгаряния, благодарение на 
перфектната комбинация от температура и 
постоянна мощна пара.

Защитно заключване за носене

Вашата ютия с парен генератор включва 
защитно заключване за носене, което 
сигурно закрепва вашата ютия към основата 
й без риск от плъзгане или допир до 
горещата гладеща повърхност. Това 
гарантира сигурно и лесно пренасяне из 
къщата, до и от мястото на съхранение.

Безопасно оставяне

Иновативната технология OptimalTEMP 
гарантира липса на изгаряния върху всички 
тъкани, които могат да се гладят. Освен 
сигурността, която тази функция дава при 
гладене, това също значи, че може да 
оставите горещата гладеща повърхност 
директно върху памучната дъска за гладене, 
без това да води до повреда. Това помага за 
намаляване на дискомфорта на китките ви, 
тъй като вече няма да има нужда да 
повдигате толкова често ютията от 
основата й.

Предпазно автоизключване

Функцията за предпазно автоматично 
изключване автоматично изключва вашата 
ютия с парен генератор, ако тя не е била 
използвана няколко минути. Това пести 
енергия и ви дава спокойствие.
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Съхранение
• Заключване при носене: За пренасяне и 
безопасност

• Прибиране на кабела: Отделение за прибиране 
на шнура, Захващане от Velcro

• Отделение за съхранение на маркуча: 
Отделение за прибиране на маркуча

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

• Време за загряване: 2 Мин.
• Вместимост на резервоара за вода: 1800 мл
• Плъзгаща се гладеща повърхност: 5 звезди
• Предпазно автоизключване
• Име на гладещата повърхност: Т-ionicGlide
• Подвижен воден резервоар
• Предупреждение при недостатъчно количество 
вода

• Зареждане по всяко време на работа
• Подходящо за работа с чешмяна вода
• Дължина на захранващия кабел: 1,8 м
• Дължина на маркуча: 1,7 м
• Прецизен връх за пара
• Готово за употреба: Светлинен индикатор, 
Звуков индикатор

• Гладеща повърхност, устойчива на 
надрасквания: 5 звезди

• Много широк отвор за пълнене

Гаранция
• 2 години международна гаранция

Технология
• Технология OptimalTEMP

• Циклонна парна камера
• За всички подходящи за гладене тъкани
• Без изгаряния
• Не са нужни настройки на температурата
• Процесор за интелигентно управление

Бързо премахване на гънки
• Налягане: Макс. 6,7 бара
• Захранване: Макс. 2400 W
• Непрекъсната пара: До 135 г/мин
• Парен удар: До 470 гр
• Вертикално пароподаване
• Волтаж: 220 – 240 V
• Променливи нива на парата
• Готово за употреба: 2 Мин.
• Пара при поискване

Екологична ефективност
• Енергоспестяващ режим
• Продуктова опаковка: 100% годна за 
рециклиране

• Ръководство за потребителя: 100% рециклирана 
хартия

Управление на калцирането
• Декалциране и почистване: Easy De-calc Plus
• Напомняне за декалциране: Светлина, Да

Размер и тегло
• Тегло на ютията: 0,8 кг
• Размери на опаковката (ШxВxД): 31 x 35 x 51 см
• Размери на продукта (ШxВxД): 23,3 x 28,5 x 

45,3 см
• Тегло на ютия + основа: 5.1 кг
•
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* Тегло на ютията и ниво на парата (норма IEC60311), в сравнение 
с 10 най-продавани парни генератори; изпитана през декември 
2014 г.
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