
 

 

Philips PerfectCare Elite 
Plus
Ютия с парогенератор

До 650 g усилване на парата
1,8 л подвижен воден 
резервоар
Технология OptimalTEMP
Автоматично и безшумно 
подаване на пара
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 интелигентна автоматична пара
rfectCare Elite Plus е най-мощният и най-бърз генератор на пара в света, с 
тралека ютия и интелигентна автоматична пара за изключително удобство. Без 
стройки на температурата и без изгаряния – гарантирано.

Без нужда от настройка на температура, гарантирано бе изгаряния
• Гарантирано без изгаряния
• Технология OptimalTEMP, без необходимост от настройка на температурата

Бързо гладене с постоянна мощна пара
• Лесна и ефективна система за премахване на накип за дълготрайна ефективност
• Интелигентна автоматична пара за по-бързо и по-лесно гладене
• Мощна пара за ефективно премахване на гънки
• Пестете енергия с режим ECO
• Гладеща повърхност T-ionicGlide, съвършено плъзгане и издръжливост

Най-доброто изживяване при гладене
• Автоматично изключване, когато ютията е оставена без надзор
• Заключване за носене за лесно и безопасно пренасяне
• Голям 1,8 л подвижен воден резервоар за лесно пълнене
• Лека и удобна за работа ютия
• Мощно гладене с минимален шум



 Не е нужна настройка на 
температурата

Гладите всичко от копринени дрехи до 
дънки без регулиране на температурата. 
Благодарение на OptimalTEMP не е нужно 
регулиране или настройки. Така че няма 
повече предварително сортиране на 
прането или чакане ютията да се нагрее и 
охлади. Вие сте готови за всякакви тъкани 
по всяко време

Гарантирано без изгаряния

Благодарение на нашата технология 
OptimalTEMP, гарантираме, че тази ютия 
никога няма да причини изгаряния на всяка 
материя, подходяща за гладене. Можете да 
оставяте горещата гладеща повърхност 
директно върху дрехите или върху дъската 

за гладене, без да се притеснявате от 
повреда. Гарантирано.

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 автоматично подаване 
на пара

Нашият интелигентен сензор DynamiQ знае 
точно кога и как се движи ютията, 
осигурявайки мощна пара, където ви е най-

необходима – за по-лесно гладене и по-
бързи резултати.

1,8 л подвижен воден резервоар

Прозрачният 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 
напълните вода по всяко време под 
чешмата през големия отвор за пълнене.

лека ютия

Ютията е невероятно лека и удобна за 
работа, плъзгайки се лесно и намалявайки 
умората в китките. Нейното минимално 
тегло също така прави вертикалното 
гладене на пердета и на висящи дрехи по-
лесно и ефективно.
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Съхранение
• Заключване при носене: За пренасяне и 
безопасност

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

Лесно за употреба
• Безопасен при всички материи, подходящи за 
гладене: Дори за деликатни материи като 
коприна

• Вместимост на резервоара за вода: 1800 мл
• Плъзгаща се гладеща повърхност: 5 звезди
• Предпазно автоизключване
• Име на гладещата повърхност: Т-ionicGlide
• Подвижен воден резервоар
• Предупреждение при недостатъчно количество 
вода

• Зареждане по всяко време на работа
• Подходящо за работа с чешмяна вода
• Дължина на захранващия кабел: 2 м
• Дължина на маркуча: 1,9 м
• Прецизен връх за пара
• Готово за употреба: Звуков индикатор
• Гладеща повърхност, устойчива на 
надрасквания: 5 звезди

Включени аксесоари
• Ръкавица за допълнителна защита

Гаранция
• 2 години международна гаранция

Технология
• Технология OptimalTEMP
• DynamiQ

• Циклонна парна камера
• Без изгаряния
• Не са нужни настройки на температурата
• Технология Silent steam
• Процесор за интелигентно управление

Бързо премахване на гънки
• Налягане: Макс. налягане 8 бара
• Захранване: Макс. 2700 W
• Непрекъсната пара: До 170 г/мин
• Парен удар: До 650 гр
• Вертикално пароподаване
• Волтаж: 220 – 240 V
• Готово за употреба: 2 Мин.

Екологична ефективност
• Енергоспестяващ режим
• Пестене на енергия*: 50 %
• Продуктова опаковка: 100% годна за 
рециклиране

• Ръководство за потребителя: 100% рециклирана 
хартия

Управление на калцирането
• Декалциране и почистване: Easy De-calc Plus
• Напомняне за декалциране: Светлина

Размер и тегло
• Тегло на ютията: 0,8 кг
• Размери на опаковката (ШxВxД): 31 x 35 x 51 см
• Размери на продукта (ШxВxД): 23,3 x 28,5 x 

45,3 см
• Общо тегло с опаковката: 7,4 кг
• Тегло на ютия + основа: 5.1 кг
•
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* ниво на парата (норма IEC60311), в сравнение с 10 най-
продавани парни генератори; изпитана през април 2017 г.
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