
 

 

Philips 1000 Series
Парна ютия

Незалепваща гладеща 

повърхност

Променлива настройка на 
парата
До 90 g усилване на парата
Убива 99,99% от бактериите**

DST1040/30
Бързо и удобно

Необходими са по-малко пълнения с вода*
Серия 1000 прави гладенето лесно и бързо с незалепваща гладеща повърхност и 
променлива настройка на парата за ефективно премахване на гънките по всички тъкани. 
Големият резервоар за вода ви позволява да гладите повече дрехи с по-малко пълнения.

Бързо премахване на гънки
• Мощност до 2000 W
• Непрекъсната пара до 20 g/min и 90 g усилване на парата
• Незалепващо покритие на гладещата повърхност

Лесна и ефективна употреба
• Големият воден резервоар изисква по-малко пълнения
• Гладещата повърхност с тънък връх лесно достига трудните зони
• Лесно управление на температурата
• Удобна дръжка с текстуриране за лесно захващане
• Вертикално усилване на парата за премахване на  гънки от висящи тъкани

По-дълъг експлоатационен живот и устойчивост
• Разтвор за премахване на варовик
• Eco режим за намалена консумация на енергия

Безопасен и хигиеничен
• Премахва 99,99% от бактериите** за 10 секунди



 Мощност до 2000 W

Мощност до 2000 W, позволяваща 
постоянен силен поток на парата

Променлива настройка на парата

Непрекъсната пара до 20 g/min и 90 g 
усилване на парата за бързо премахване на 
гънки.

Незалепваща гладеща повърхност

Гладещата повърхност на вашата парна 
ютия Philips е покрита със специален 
незалепващ слой за добро плъзгане по 
всякакви тъкани.

Голям воден резервоар

250 ml воден резервоар ви позволява да 
гладите повече дрехи с по-малко пълнения

Гладеща повърхност с тънък връх

Тънкият връх на гладещата повърхност 
позволява лесно да се достигат най-
трудните зони, като например 
пространствата между копчетата, при 
подгъване и в ръбовете.

Лесно управление на температурата

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.

Удобна дръжка

Текстурирането на дръжката на ютията 
осигурява удобно и ергономично 
захващане, така че ръката ви да пасва добре 
и да не се плъзга по време на гладене.

Разтвор за премахване на варовик

Премахване на варовик за удължаване на 
живота на ютията

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.
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Лесно за употреба
• Вместимост на резервоара за вода: 250 мл
• Управление: Променливи настройки за парата
• Бързо загряване: По-малко от 32 секунди

Третиране на варовиково натрупване
• Подходяща за чешмяна вода
• Решение за премахване на варовик: 
Самопочистване

Премахване на гънки
• Ударна пара: До 90 g
• Непрекъсната пара: 20 g/min
• Вертикално пароподаване
• Водна струя

Гладко плъзгане
• Гладеща повърхност: Незалепваща
• Тънък връх: Жлеб за гладене около копчета

Технически спецификации
• Волтаж: 220-240 V
• Размери на продукта: 26,0 x 11,1 x 13,6 cm
• Захранване: 2000 W

Гаранция
• 2-годишна световна гаранция

Захранване
• Режим включено (ECO режим)
•
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* *В сравнение с Philips Featherlight Plus
* **Тествани външно върху памучна тъкан за E.Coli, S. Aureus и C. 

Albicans, 10 s използване на пара.
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