
 

 

Philips 3000 Series
Ръчен уред за гладене с 
пара

Компактен и сгъваем
В готовност за използване след 
˜30 сек
1000 W, до 20 г/мин
Не е необходима дъска за 
гладене
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омпактно и сгъващо се решение
есно изглаждане на гънки вкъщи и в движение
шият ръчен уред за гладене от серия 3000 е проектиран да бъде лек, компактен и сгъваем за 

но използване и съхранение, за да осигури перфектни тоалети по всяко време и навсякъде. 

ва е вашият идеален спътник за лесни и бързи корекции у дома или в движение.

Безопасност
• Безопасна за всички подходящи за гладене тъкани, гарантирано без изгаряния!

Удобство/съхранение
• 100 мл подвижен воден резервоар за лесно пълнене
• Не е необходима дъска за гладене! Спестете време и избегнете затрудненията!
• Приложен калъф за лесно съхранение
• Компактен и сгъваем уред за гладене с пара, лесен за използване и съхранение

Качествен резултат
• Освежете дрехите, премахнете миризмите, перете по-малко
• 1000 W със скорост до 20 г/мин непрекъсната пара
• Парата унищожава 99,9% от бактериите*

Скорост
• Готов за използване само за 30 секунди



 Компактен и сгъваем

Нашият ръчен уред за гладене от серия 3000 
е проектиран да бъде лек, компактен и 
сгъваем за лесно използване и съхранение, 
за да осигури перфектни тоалети по всяко 
време и навсякъде. Това е вашият идеален 
спътник за лесни и бързи корекции у дома 
или в движение.

В готовност за използване след ˜30 сек

Готови сте да започнете да гладите с пара 
само за 30 секунди. Светлинният индикатор 
показва кога сте готови да започнете, така 
че да приключите за нула време. Без чакане, 
без затруднения.

1000 W, до 20 г/мин

Ръчният уред за гладене с пара доставя до 
20 г/мин непрекъсната пара, благодарение 
на мощността си от 1000 W. За бързо и 
удобно гладене с пара.

Не е необходима дъска за гладене

Безпроблемно гладене с пара. Спестете 
време, когато бързате, няма нужда да 
подготвяте дъската за гладене.

100 мл подвижен воден резервоар

Ръчният уред за гладене с пара от серия 
3000 се предлага с подвижен воден 
резервоар от 100 мл, за да изгладите с пара 
цял тоалет, без да е необходимо да го 
пълните отново. Можете лесно да отделите 
водния резервоар на уреда за гладене с пара 
и да го напълните отново от крана на 
мивката.

Убива 99,9% от бактериите*

Последните няколко месеца ни накараха да 
търсим повече здравословни и хигиенни 
решения. Нашият преносим уред за гладене 
с пара убива 99,9% от бактериите*. Можете 
дори да изгладите с пара вашите завеси и 
чаршафи.

Освежете и премахнете миризмите

Горещата пара на нашия ръчен уред за 
гладене с пара от серия 3000 освежава 
вашите деликатни дрехи за миг, 
премахвайки миризмите. Перете по-малко, 
гладете по-малко, пестете енергия и ще 
удължите живота на дрехите си!

Безопасен при всички материи, 
подходящи за гладене

Уредът за гладене с пара е безопасен за 
употреба върху всякакви подходящи за 
гладене тъкани и дрехи. Плочата за пара 
може безопасно да бъде притисната към 
всяка дреха без опасност от изгаряне; 
страхотно решение за деликатни тъкани 
като коприна.

Приложена е чантичка за съхранение

Ръчният уред за гладене с пара от серия 
3000 на Philips се доставя с калъф, полезен за 
пътуване или просто за лесно съхранение у 
дома.
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Акценти
Ръчен уред за гладене с пара
Компактен и сгъваем В готовност за използване след ˜30 сек, 1000 W, до 20 г/мин, Не е необходима 
дъска за гладене
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Аксесоари
• Калъф

Удобство
• Дължина на кабела: 2 м
• Подвижен воден резервоар
• Сгъваем
• Готово за употреба: 30 сек.
• Воден резервоар: 100 мл

• Светлинен индикатор за пара
• Ключ за вкл/изкл: Yes

Качество на резултата
• Плоча за пара: Пластмасова плоча
• Волтаж: 220V
• Захранване: 1000 W

Сервизно обслужване
• 2 години гаранция: Yes
•
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Спецификации
Ръчен уред за гладене с пара
Компактен и сгъваем В готовност за използване след ˜30 сек, 1000 W, до 20 г/мин, Не е необходима 
дъска за гладене

* Изпитано при 1 минута в неподвижно състояние от външен 
орган за видове бактерии Escherichia coli 8099, Staphylicoccus 
aureus ATCC 6538 и Canidia albicans ATCC 10231.
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