
 

 

Philips 7500 Series
HV ЧЕРЕН

55 г/мин непрекъсната пара
260 g парен удар
Гладеща повърхност SteamGlide 
Elite

DST7511/80
3200 W същинска мощност

Силата и управлението на парата са на ваше разположение
Дълготрайна ефективност с Quick Calc Release и SteamGlide Elite гладеща 
повърхност с подобрена устойчивост на надраскване.

По-бързо гладене и висока производителност
• До 260 г парни удари за премахване на упорити гънки
• 3200 W мощност за бързо загряване и оптимално функциониране
• Подаване на пара до 55 г/мин – за по-бързо премахване на гънки

Удобно гладене
• Система за бързо премахване на варовик за лесно почистване на ютията
• Автоматично изключване, когато ютията е оставена без надзор

Лесно гладене на всякакви тъкани
• SteamGlide Elite: гладеща повърхност с най-добро плъзгане и устойчивост на надраскване

Лесно гладене
• Системата за спиране на прокапването пази дрехите ви от петна при гладене
• По-рядко пълнене с извънредно големия резервоар за вода от 300 мл



 Парен удар до 260 г
Прониква по-надълбоко в тъканите за лесно 
отстраняване на упорити гънки.

Гладеща повърхност SteamGlide Elite
Нашата ексклузивна гладеща повърхност 
SteamGlide Elite е най-добрата ни гладеща 
повърхност за изключително плъзгане и 
максимална устойчивост на надраскване.

Система за спиране на прокапването
Системата за спиране на прокапването 
предотвратява течове, за да избегнете петна от 
водни капки и да гладете с увереност при всяка 
температура.

Quick Calc Release
Quick Calc Release за лесно почистване на ютията 
и дълготрайна ефективност на парата.

Резервоар за вода с вместимост 300 
мл
По-малко презареждания са необходими 
благодарение на големия резервоар за вода от 
300 мл. Така че можете да изгладите повече 
дрехи наведнъж.

3200 W за по-бързо загряване
Осигурява бързо загряване и мощна 
производителност за по-бързо гладене.

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.

Непрекъсната пара до 55 г/мин
Силното и непрекъснато подаване на пара вкарва 
до 50% повече пара през тъканта за по-бързо 
премахване на гънки.
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Лесно за употреба
• Вместимост на резервоара за вода: 300 мл
• Плъзгаща се гладеща повърхност: 4 звезди
• Име на гладещата повърхност: Гладеща 
повърхност SteamGlide Elite

• Спиране на прокапването
• Свобода на кабела (шарнир): 360 градуса 
свобода на кабела

• Подходящо за работа с чешмяна вода
• Дължина на захранващия кабел: 2 м
• Вграден захранващ щепсел
• Избор на нива на парата от дръжката
• Гладеща повърхност, устойчива на 
надрасквания: 5 звезди

• Автоматично изключване
• Светлинен индикатор

Гаранция
• 2 години международна гаранция

Технология
• За всички подходящи за гладене тъкани

Бързо премахване на гънки
• Налягане: 55 g/min
• Захранване: 3200 W

• Непрекъсната пара: 55 г/мин
• Ударна пара: 260 гр
• Вертикално пароподаване
• Волтаж: 240 V
• Променливи нива на парата
• Готово за употреба: 2 Мин.
• Водна струя

Екологична ефективност
• Продуктова опаковка: 100% годна за 
рециклиране

• Ръководство за потребителя: 100% рециклирана 
хартия

Третиране на варовик
• Премахване на котлен камък и почистване: 

Quick Calc Release

Размер и тегло
• Тегло на ютията: 1,669 кг
• Размери на опаковката (ШxВxД): 13,7 x 16,7 x 

33,2 см
• Размери на продукта (ШxВxД): 12,88 x 15,33 x 

31,95 см
• Общо тегло с опаковката: 1,908 кг
•
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