
 

 

Philips 6000 series
Парна ютия

2600 W
Пара 40 г/мин; 230 г Усилване на 
парата
550 мл Воден резервоар XL
Керамична гладеща повърхност

DST6009/30
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тия с голям воден резервоар
рията парни ютии 6000 на Philips имат едни от най-големите водни резервоари, 
лични за парни ютии. Гладете по-дълго без доливане! Мощната пара ви позволява 
 премахнете гънките по-лесно.

Удобно гладене
• Много голям 550 мл воден резервоар, който се нуждае от по-рядко доливане
• Автоматично изключване, когато ютията е оставена без надзор

По-дълъг живот
• Функция Calc-Clean за предпазване на ютията от натрупване на накип

Премахва гънки с лекота
• Пара без прекъсване до 40 г/мин
• Керамична гладеща повърхност за лесно плъзгане по тъканите
• Усилване на парата до 230 г за отстраняване на упоритите гънки



 Много голям воден резервоар

Удобно гладене с по-малко доливане. 550 мл 
воден резервоар XL позволява по-дълго гладене 
без доливане.

Автоматично изключване

Ютията се изключва сама, ако я оставите 
неподвижна. Когато е върху гладещата си 
повърхност, тя ще се изключи автоматично след 
30 секунди. Върху страната за поставяне тя ще се 
изключи автоматично след 8 минути

Керамична гладеща повърхност

Керамичната гладеща повърхност осигурява 
устойчивост на издраскване, докато се плъзга 
лесно.

Пароподаване до 40 г/мин

Парната ютия Philips с непрекъснато 
пароподаване до 40 г/мин осигурява идеалното 
количество пара за ефективно отстраняване на 
всички гънки.

Парен удар до 230 г

Парният удар може да се използва за вертикално 
гладене и упорити гънки.

Функция Calc-Clean

Функцията Calc-Clean позволява просто да 
изплакнете ютията Philips, за да отстраните 
частиците накип. Това ще удължи живота на 
вашата ютия.
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Спецификации
Лесно за употреба
• Време за загряване: 0,40 Мин.
• Вместимост на резервоара за вода: 550 мл
• Спиране на прокапването
• Свобода на кабела (шарнир): 360 градуса 
свобода на кабела

• Дължина на захранващия кабел: 2,5 м

Бързо и ефикасно премахване на 
гънки
• Гладеща повърхност: Керамика
• Функция за впръскване
• Вертикално гладене
• Променливи настройки за парата

Технически спецификации
• Тегло на ютията: 1,3 кг
• Размери на продукта: 29.7x14.6x12.2 см
• Размери на опаковката: 31.5x17x14 см
• Автоматично изключване

Бързо премахване на гънки
• Захранване: 2600 W
• Непрекъсната пара: 40 г/мин
• Ударна пара: 230 гр
• Волтаж: 220 – 240 V
• Променливи нива на парата

Третиране на варовиково натрупване
• Решение за премахване на варовик: 
Самопочистване

•
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