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Парен удар 250 г
Гладеща повърхност SteamGlide 
Plus
Предпазно автоматично 
изключване
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Гарантирана ефективност на парата

Благодарение на нашия подобрен парен удар
Дълготрайна ефективност с Quick Calc Release и гладеща повърхност SteamGlide 
Plus с подобрена устойчивост на надраскване.

Бързо и мощно представяне
• До 250 г парни удари за премахване на упорити гънки
• Мощност от 2800W за бързо загряване и мощна производителност
• Подаване на пара до 50 g/min – за по-бързо премахване на гънки

Лесно и удобно 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
• Вертикално пароподаване
• Лесно управление на температурата
• Автоматично изключване, когато ютията е оставена без надзор

Плавно плъзгане по всякакви тъкани
• Гладеща повърхност SteamGlide Plus

Дълготрайна ефективност
• Quick Calc Release



 Парен удар до 250 г

Прониква по-надълбоко в тъканите за лесно 
отстраняване на упорити гънки.

Quick Calc Release

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

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.

Гладеща повърхност SteamGlide Plus

Нашата гладеща повърхност SteamGlide Plus 
осигурява високо качество на плъзгането по 
всякакви дрехи. С висока устойчивост на 
надраскване и износване, незалепваща и 
лесна за почистване.

2800 W за по-бързо загряване

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

Резервоар за вода с вместимост 300 
ml

Необходим е по-малък брой пълнения 
благодарение на големия резервоар за вода 
от 300 ml, което ви позволява да изгладите 
повече дрехи наведнъж.

Вертикално пароподаване

Функцията за вертикално подаване на пара 
ви позволява да освежавате дрехите 
направо върху закачалките и да премахвате 
гънки от висящи текстилни изделия, като 
например пердета. Не е необходима дъска 
за гладене.

Непрекъсната пара до 50 г/мин

Силното и непрекъснато подаване на пара 
вкарва до 50% повече пара през тъканта за 
по-бързо премахване на гънки.

Променливи настройки за парата

Управлението за повишаване на 
температурата и променливата настройка на 
парата са лесни за използване и прецизни. 
Винаги ще разполагате с правилната 
температура и пара за дрехата си.
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Третиране на варовиково натрупване
• Подходяща за чешмяна вода
• Решение за премахване на варовик: Quick Calc 

Release

Технически спецификации
• Дължина на кабела: 2 м
• Волтаж: 220 – 240 V
• Честота: 50 – 60 Hz
• Вместимост на резервоара за вода: 300 мл

Дизайн
• Цвят: Тъмносиньо

Лесно за употреба
• Спиране на прокапването

• Автоматично изключване
• Променливи настройки за парата

Гаранция
• 2 години международна гаранция

Бързо и ефикасно премахване на 
гънки
• Гладеща повърхност: SteamGlide Plus
• Постоянно подаване на пара: 50 г/мин
• Захранване: 2800 W
• Ударна пара: 250 гр
• Функция за впръскване
• Вертикално гладене

Екологична ефективност
• Енергоспестяващ режим
•
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