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PSG8050/30
Ютията, която сама подава пара вместо вас
Гладене без усилие. По-бързи резултати.
Серията PerfectCare 8000 предлага гладене без усилия благодарение на новата ни 
сензорна технология за движение. Тя позволява вертикално и хоризонтално 
гладене с автоматично подаване на пара.

Лесно гладене с бързи резултати
• Обработвайте с пара и освежавайте дрехите с автоматична вертикална пара

Върховна ефективност
• Технология OptimalTEMP: гарантирано без изгаряния*

Върховна ефективност
• Свръхмощна пара за премахване на гънките

Лесно гладене с бързи резултати
• Лесно гладене с автоматично подаване на пара

Допълнително удобство при използване
• 1,8 л подвижен воден резервоар за лесно пълнене
• Гладеща повърхност SteamGlide Elite за най-добро представяне при гладене
• Автоматично изключване, когато ютията е оставена без надзор
• Защитно заключване при носене за лесно и безопасно пренасяне



 Интелигентно автоматично подаване 
на пара

Гарантирано бързо гладене с минимално 
усилие благодарение на новата технология 
със сензор за движение, който разпознава 
движението на ютията, за да освободи пара 
автоматично

Ултралека ютия
Ютията е невероятно лека и удобна за 
работа, плъзгайки се лесно и намалявайки 
умората в китките. Нейното минимално 
тегло от само 800 г също така улеснява 
вертикалното гладене на пердета и на 
висящи дрехи.

Автоматично подаване на пара във 
вертикално положение
Нашият усъвършенстван сензор за 
движение може да разпознава движенията 
във всяка посока, така че можете също така 
да обработвате с пара и освежавате рокли, 
якета и завеси вертикално.

Свръхмощна мощна пара

Силна и непрекъсната пара за ефективно 
премахване на дори най-упоритите гънки на 
най-дебелите тъкани.

Гладеща повърхност SteamGlide Elite

SteamGlide Elite е нашата най-добра гладеща 
повърхност за постигане на най-висока 
производителност при плъзгане и с най-
голяма устойчивост на надраскване. 
Основата от неръждаема стомана е два 
пъти по-здрава от обикновената алуминиева 
основа, а нашето патентовано 6-пластово 
покритие с усъвършенстван титанов слой се 
плъзга без усилия за най-бързи резултати.

1,8 л подвижен воден резервоар

Прозрачният воден резервоар с обем от 1,8 
литра ви предоставя до 2 часа непрекъснато 
използване. Когато водният резервоар е 
празен, ще ви бъде напомнено от 
светлинния индикатор, и можете лесно да 
допълните по всяко време под чешмата 
през големия отвор за пълнене.

Автоматично изключване

Автоматично изключване за пестене на 
енергия и спокойствие.

Предпазно заключване за носене

Заключете ютията си надеждно към 
базовата станция, за да я носите лесно из 
къщата и да намалите риска от случайно 
докосване на горещата гладеща 
повърхност.

Easy De-Calc Plus
Редовното премахване на накип предпазва 
вашата ютия, удължава срока й на 
експлоатация и гарантира най-добра 
ефективност на парата. Нашата 
изключителна система Easy De-Calc Plus 
събира варовика непрекъснато, а светлинен 
индикатор и звуков сигнал ви казват кога 
трябва да я изпразните. Просто извадете 
тапата и оставете водата и накипът да 
изтекат.

Гарантирано без изгаряния
С технологията OptimalTEMP гарантираме, 
че тази ютия никога няма да причини 
изгаряния на гладената тъкан, когато е 
оставена без надзор. Можете спокойно да я 
оставите върху дрехите или дъската за 
гладене.
PSG8050/30
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Лесно за употреба
• Безопасен при всички материи, подходящи за 
гладене

• Време за загряване: 2 Мин.
• Подвижен воден резервоар
• Предупреждение при недостатъчно количество 
вода

• Зареждане по всяко време на работа
• Подходящо за работа с чешмяна вода
• Гладеща повърхност: SteamGlide Elite
• Вместимост на водния резервоар: 1800 мл

Технология
• Технология OptimalTEMP
• Заглушаване на звука на парата: Не
• Интелигентна технология с автоматична пара: 

2-ро поколение

Общи спецификации
• Дължина на маркуча: 1,8 м
• Отделение за съхранение на маркуча: 
Отделение

• Дължина на захранващия кабел: 1,8 м
• Отделение за съхранение на захранващия 
кабел: Отделение

• Гаранция: 2-годишна световна гаранция
• Енергоспестяващо: 22%

Бързо премахване на гънки
• Налягане: Макс. 8,0 бара
• Захранване: Макс. 2700 W
• Непрекъсната пара: До 170 г/мин
• Ударна пара: До 600 гр
• Волтаж: 220 – 240 V

Третиране на варовик
• Премахване на котлен камък и почистване: Easy 

De-calc Plus
• Напомняне за почистване на котлен камък: 
Светлина и звук

Размер и тегло
• Тегло на ютията: 0,85 кг
• Размери на опаковката (ШxВxД): 56,7 x 35 x 

32,7 см
• Размери на продукта (ШxВxД): 47,5 x 28,8 x 

22,9 см
• Общо тегло с опаковката: 7,4 кг
• Тегло на ютия + основа: 4,9 кг
•

PSG8050/30

Спецификации
Парогенератор
Интелигентно автоматично подаване на пара Гарантирано без изгаряния*, 1,8 л подвижен воден резе-
рвоар, Ултралека ютия

* За всички материи, подходящи за гладене
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