
 

 

Philips Azur 8000 Series
Парна ютия

3000 W мощност
85 g/min непрекъсната пара
260 g турбо парен удар
Гарантирано без изгаряния
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ерфектни резултати в едно движение
ай-силната пара с интелигентна мощност
щно гладене с новата ни серия Philips Azur 8000. С 260g турбо пара вече можете да 
личите и най-упоритите гънки с едно движение. Започнете за нула време с мощност 
 3000 W и постигнете перфектни резултати със силна непрекъсната пара.

Справете се бързо с всякакви гънки
• Мощност 3000 W за бързо загряване и силна пара
• 260 g турбо парата се справя дори и с най-упоритите гънки
• До 85 g/min силен непрекъснат поток на пара

Лесно всеки ден
• Вертикално подаване на парата за висящи тъкани
• Безпроблемно гладене с интелигентно автоматично подаване на пара

Лесно всеки ден
• Една оптимална настройка на температурата, която гарантира, че няма да изгорите 
дрехите си

Не спирайте да гладите
• Гладете повече дрехи на един път с резервоар за вода с вместимост 350ml
• Автоматично изключване след 8 минути

Не спирайте да гладите
• Бързо премахване на накип за дълготрайно функциониране



 3000 W за бързо загряване

Започнете гладенето си за нула време с 
повече мощност за бързо загряване.

Непрекъсната пара до 85g/min

Azur от серия 8000 осигурява до 85 g/min 
изключително мощен и постоянен парен 
поток за по-бързо премахване на гънки.

Турбо пара до 260 g

Изключително дългият парен удар 
осигурява по-голяма сила за премахване на 
трудни гънки от по-дебели тъкани, като 
любимите ви дънки. До 260 g турбо пара за 
още по-оптимизирано гладене.

Гарантирано без изгаряния

Една оптимална настройка за всички тъкани, 
които могат да се гладят. Гарантирано без 
изгаряния. Благодарение на технологията 
OptimalTEMP ние гарантираме, че тази ютия 
никога няма да причини изгаряния на тъкан, 
която може да бъде гладена, и можете да 
гладите всичко – от дънки до коприна, от 
бельо до кашмир, безопасно, във всякакъв 
ред, без да чакате температурата да се 
регулира и без предварително сортиране на 
дрехи.

Гладеща повърхност SteamGlide Elite

Плъзгайте плавно върху гънките с 
изключително гладката гладеща повърхност 
SteamGlide Elite, която е нежна към дрехите 
ви. Изключително гладката гладеща 
повърхност SteamGlide Elite е издръжлива, 
устойчива на надраскване и лесна за 
почистване.

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.

Вертикално пароподаване

Функцията за вертикално подаване на пара 
ви позволява да освежите дрехите направо 
върху закачалките и премахва гънки от 
пердета, докато висят. Не е необходима 
дъска за гладене.

Резервоар за вода с вместимост 350 
ml

По-малко презареждания са необходими 
благодарение на големия резервоар за вода 
с вместимост 350ml. Така че можете да 
изгладите повече дрехи наведнъж.
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Третиране на варовиково натрупване
• Решение за премахване на варовик: Quick Calc 

Release

Технически спецификации
• Тегло на ютията: 1,78 кг

Дизайн
• Цвят: Тъмносиньо

Лесно за употреба
• Безопасна за всички тъкани
• Вместимост на резервоара за вода: 350 мл
• Име на гладещата повърхност: SteamGlide Elite в 
розово-медено

• Спиране на прокапването
• Подходящо за работа с чешмяна вода
• Дължина на захранващия кабел: 3 м

• Вграден захранващ щепсел
• Автоматично изключване

Гаранция
• 2 години международна гаранция

Премахване на гънки
• Достига трудно достъпните места: Изострен 
връх

Бързо и ефикасно премахване на 
гънки
• Технология OptimalTEMP
• Постоянно подаване на пара: 85 г/мин
• Захранване: 3000 W
• Вертикално гладене
• Силна пара
• Парен удар: 260 гр
•
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