
 

 

Philips Steam&Go
Ръчен уред за гладене с 
пара

1000 W, до 20 г/мин
Вертикално гладене с пара
70 мл съд за вода, опция за 
сваляне
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омпактно решение за лесно изглаждане на гънки

деален спътник за вашата ютия, не е необходима дъска
зи ръчен уред за гладене с пара е идеален за деликатни тъкани, трудни за гладене зони и за 

вежаване на дрехи и тапицерия – гарантирано без изгаряния. Лек и компактен дизайн 

снява използването му по всяко време и навсякъде. Просто използвайте пара и готово!

Бързо изглаждане на гънки
• Автоматична непрекъсната пара за лесно изглаждане на гънки
• Аксесоарна четка за по-дебели материи

Лесно и безопасно използване
• Безопасна за всички подходящи за гладене тъкани, гарантирано без изгаряния
• Не е необходима дъска за гладене
• Компактен дизайн за удобна употреба, съхранение и пътуване
• Подвижен воден резервоар за лесно пълнене
• 2,5 м кабел за по-голям обхват

Освежава дрехите без пране или химическо чистене
• Непрекъснатата пара отстранява миризми и убива 99,9%* от бактериите



 Непрекъсната пара

Електрическата помпа осигурява 
непрекъсната пара за лесно и бързо 
изглаждане на гънките.

Аксесоар четка

Приставката четка отваря тъканите на 
материята и ви позволява по-добро 
проникване на парата. Тя е особено добра 
за дебели дрехи, като например якета и 
палта. Също може да помогне при 
отстраняването на мръсотии и дребни 
елементи.

Безопасен при всички материи, 
подходящи за гладене

Уредът за гладене с пара е безопасен за 
употреба върху всякакви тъкани и дрехи. 

Плочата за пара може безопасно да бъде 
натисната към всяка дреха без опасност от 
изгаряне – страхотно решение за деликатни 
тъкани като коприна.

Не е необходима дъска за гладене

Употребата на уред за гладене с пара върху 
дрехи на закачалка премахва нуждата от 
дъска за гладене, така че изглаждането на 
гънки е лесно и безпроблемно.

Ергономичен дизайн

Ръчният уред за гладене с пара е 
ергономично проектиран да бъде лек, 
компактен и удобен за употреба. Просто 
натиснете бутона и гледайте как гънките 
изчезват.

Подвижен воден резервоар

Резервоарът за вода се откача за лесно 
напълване от чешмата.

2,5 м кабел

за по-голям обхват

99,9% защита от бактерии*

Горещата пара освежава дрехите ви и убива 
до 99,9% от бактериите*. По-рядкото пране 
и химическо почистване спестява време и 
пари и помага дрехите да издържат по-
дълго време.
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Ръчен уред за гладене с пара
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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: 70 мл
• Подвижен воден резервоар
• Зареждане по всяко време на работа
• Дължина на захранващия кабел: 2,5 м
• Готово за употреба: Светлинен индикатор

Включени аксесоари
• Четка
• Ръкавица за допълнителна защита

Гаранция
• 2 години международна гаранция

Бързо отстраняване на гънки
• Захранване: 1000 W
• Непрекъсната пара: До 20 г/мин
• Волтаж: 220 – 240 V
• Готово за употреба: <1 Мин.

Екологична ефективност
• Продуктова опаковка: 100% годна за 
рециклиране

• Ръководство за потребителя: 100% рециклирана 
хартия

Размер и тегло
• Размери на опаковката (ШxВxД): 38 x 12,8 x 

15 см
•
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Спецификации
Ръчен уред за гладене с пара
1000 W, до 20 г/мин Вертикално гладене с пара, 70 мл съд за вода, опция за сваляне

* Изпитано от външен орган за видове бактерии Escherichia coli 
8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 
10231 при 1 минута време за обработка с пара.
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