
 

 

Philips FastCare Compact
Ютия с парогенератор

Макс. 5,2 бара налягане на 

помпата

До 300 г парен удар
Фиксиран воден резервоар от 
1,5 л

GC6722/20
По-бързо гладене с 2 

пъти повече пара*
Мощната непрекъсната пара работи по-бързо от парна ютия; с лесен за зареждане 
резервоар за вода и бързо загряване. Компактна и лека за лесно съхранение.

Бърза и мощна
• Включен контейнер Calc-clean – без касети, без допълнителни разходи
• Керамична гладеща повърхност SteamGlide за издръжливост и лесно плъзгане
• Мощна пара за ефективно премахване на гънки

Компактна и удобна
• Компактна и лека за лесна употреба и съхранение
• Автоматично изключване, когато ютията е оставена без надзор
• Голям воден резервоар за дълга употреба



 Свръхмощна мощна пара

Силната, непрекъсната пара изглажда с 
лекота дори най-дебелите тъкани. Гледайте 
как упоритите гънки се изправят с 
допълнителен парен удар точно там, където 
имате нужда. Тази допълнителна пара е 
идеална за вертикално гладене с пара за 
освежаване на дрехи и завеси.

Интелигентно почистване

Нашата вградена система за отстраняване на 
котлен камък Smart Calc Clean ви напомня 
кога е необходимо да отстранявате 
котления камък. Включва контейнер за по-
лесно отстраняване на котлен камък. Това 

означава без касети и без допълнителни 
разходи.

Компактни и удобни

Лекият, компактен размер е идеален за 
съхранение и удобно пасна на дъската за 
гладене. Ексклузивната технология 
ProVelocity прави нашите парогенератори 
по-малки и по-компактни от всякога.

Керамична гладеща повърхност

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

Автоматично изключване

Функцията за автоматично изключване 
автоматично изключва вашата ютия с парен 
генератор, ако не е била използвана в 
продължение на няколко минути. Това 
пести енергия и ви дава спокойствие.

1,5 л воден резервоар

Прозрачен воден резервоар от 1,5 л ви 
осигурява повече от 1 час непрекъснато 
използване. Вижте ясно колко вода остава и 
допълнете лесно по всяко време с вода от 
чешмата през големия отвор за пълнене.
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Съхранение
• Прибиране на кабела: Отделение за прибиране 
на шнура

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

Лесна употреба
• Вместимост на резервоара за вода: 1500 мл
• Плъзгаща се гладеща повърхност: 3 звезди
• Име на гладещата повърхност: Керамика
• Зареждане по всяко време на работа
• Подходящо за работа с чешмяна вода
• Дължина на захранващия кабел: 1,65 м
• Дължина на маркуча: 1,6 м
• Готово за употреба: Светлинен индикатор, 
Звуков индикатор

• Гладеща повърхност, устойчива на 
надрасквания: 3 звезди

Включени аксесоари
• Контейнер Calc Clean

Гаранция
• 2 години международна гаранция

Технология
• Система за пара ProVelocity

Бързо премахване на гънки
• Налягане: Помпа с макс. 5,2 бара
• Захранване: 2400 W
• Непрекъсната пара: До 120 г/мин
• Парен удар: До 300 гр
• Волтаж: 220 – 240 V
• Вертикално пароподаване
• Готово за употреба: 2 Мин.
• Пара при поискване

Екологична ефективност
• Продуктова опаковка: 100% годна за 
рециклиране

Управление на калцирането
• Декалциране и почистване: Smart Calc Clean
• Напомняне за декалциране: Светлина, Звук, не 
са необходими касети, без допълнителни

Размер и тегло
• Тегло на ютията: 1,25 кг
• Размери на опаковката (ШxВxД): 25 x 27 x 40 см
• Размери на продукта (ШxВxД): 21 x 23 x 35,4 см
• Общо тегло с опаковката: 4.1 кг
• Тегло на ютия + основа: 2,9 кг
•
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* В сравнение с парна ютия Philips PowerLife
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