
 

 

Philips PerfectCare 6000 
Series
Парогенератор

Мощна пара
Гарантирано без изгаряния
1,8 л подвижен воден 
резервоар
Компактно

PSG6020/30
Изключително бързо. Изключително 

компактно.
Серията PerfectCare 6000 е проектирана да осигури най-добрите работни характеристики при 

гладене, сега с напълно обновен компактен дизайн. Възползвайте се от по-бързо гладене, без да 

правите компромиси с мястото за съхранение. Гарантирано без изгаряния* благодарение на 

технологията OptimalTEMP.

Гладене без усилие с отлични резултати
• Мощна пара за премахване на гънки

Високи работни характеристики
• Технология OptimalTEMP, гарантирано без изгаряния
• Smart Calc Clean удължава живота на ютията

Допълнително удобство при използване
• Компактна и лека за лесна употреба и съхранение
• 1,8 л подвижен воден резервоар за лесно пълнене
• Автоматично изключване, когато ютията е оставена без надзор
• Защитно заключване при носене за лесно и безопасно пренасяне



 OptimalTEMP

С технологията OptimalTEMP ще 
постигнете страхотни резултати с една 
идеална настройка за температурата. 
Гарантираме, че тази ютия никога няма да 
причини изгаряния на каквато и да било 
тъкан с възможност за гладене, когато е 
оставена без надзор. Можете спокойно да я 
оставите върху дрехите или дъската за 
гладене.

Мощна пара

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

Лесно премахване на накип

Лесно е да поддържате парния генератор 
със Smart Calc Clean, нашата вградена 

система за почистване на накипа. Ще ви 
напомня, когато е време да го почистите, и 
включва контейнер, който прави 
премахването на накипа лесно и безопасно. 
Тъй като е за многократна употреба, ще 
пестите пари и никога няма да ви се наложи 
да купувате допълнителни касети.

Компактни и удобни

Благодарение на компактния си размер е 
лека и лесна за работа, когато гладите 
дрехите си. Дори пасва на вашата дъска за 
гладене, но не мислете, че по-малкият 
размер означава по-малка мощ. 
Благодарение на ексклузивната ни 
технология ProVelocity създадохме мощни 
парни генератори, които са леки и по-
компактни от всякога.

1,8 л подвижен воден резервоар

Прозрачният воден резервоар с обем от 1,8 
литра ви предоставя до 1,5 часа 
непрекъснато използване. Когато водният 
резервоар е празен, ще ви бъде напомнено 
от светлинния индикатор, 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.
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Общи спецификации
• Дължина на маркуча: 1,6 м
• Отделение за съхранение на маркуча: 
Отделение

• Дължина на захранващия кабел: 1,65 m
• Отделение за съхранение на захранващия 
кабел: Захващане от Velcro

• Гаранция: 2-годишна световна гаранция
• Енергоспестяващо: 30%

Лесно за употреба
• Безопасен при всички материи, подходящи за 
гладене

• Време за загряване: 2 Мин.
• Вместимост на резервоара за вода: 1800 мл
• Име на гладещата повърхност: SteamGlide Plus
• Подвижен воден резервоар
• Предупреждение при недостатъчно количество 
вода

• Зареждане по всяко време на работа
• Подходящо за работа с чешмяна вода

Технология
• Технология OptimalTEMP

Бързо премахване на гънки
• Налягане: Помпа с макс. 6,5 бара
• Захранване: Макс. 2400 W
• Непрекъсната пара: До 130 г/мин
• Ударна пара: До 500 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

Размер и тегло
• Тегло на ютията: 1,18 кг
• Размери на опаковката (ШxВxД): 43,0 x 22,7 x 

34,2 см
• Размери на продукта (ШxВxД): 16,8 x 26,9 x 

36,8 см
• Общо тегло с опаковката: 4,43 кг
• Тегло на ютия + основа: 3,42 кг
•
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* За всички подходящи за гладене дрехи
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