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Łatwe prasowanie bez konieczności regulacji
Dzięki niewielkiemu generatorowi pary o dużej mocy

Teraz możesz prasować ubrania z jedwabiu, lnu, bawełny czy kaszmiru w dowolnej kolejności — bez zmiany

ustawień temperatury. Żelazko PerfectCare Xpress firmy Philips zapewnia wspaniałe rezultaty bez ryzyka

przypalenia ubrań bądź nadania im niepożądanego połysku. To naprawdę proste.

Jedno ustawienie, idealne do wszystkich ubrań

OptimalTemp — doskonałe połączenie pary i temperatury

Łatwa obsługa, nie wymaga regulacji

100% bezpieczeństwa dla wszystkich typów tkanin

Szybkie prasowanie wszystkich typów tkanin – najszybsze żelazko parowe

Testowane i zatwierdzone przez niezależnych ekspertów w dziedzinie tkanin

Szybkie i wydajne prasowanie

Żelazko o mocy 2800 W — szybkie nagrzewanie i duża wydajność

Ciągły strumień pary o dużej mocy (do 65 g/min)

Silne uderzenie pary do 200 g pozwala usunąć oporne zagniecenia

Stopa SteamGlide gwarantuje silny strumień pary i wspaniały poślizg

Wygodne prasowanie

3 funkcje automatycznego wyłączania

Żelazko z inteligentnym wskaźnikiem świetlnym

Czujnik Auto Steam automatycznie włącza funkcję pary
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Zalety

100% bezpieczeństwa

100% bezpieczeństwa dla wszystkich

delikatnych tkanin, takich jak jedwab, kaszmir,

wełna czy poliester. Niezależne instytuty

badawcze stosowały żelazko PerfectCare do

prasowania najbardziej delikatnych tkanin

przeznaczonych do prasowania — ich badania

potwierdziły doskonałe efekty.

Łatwa obsługa

Łatwa obsługa, nie wymaga regulacji. Teraz

możesz wyprasować wszystkie ubrania

przeznaczone do prasowania, jedno po drugim

— bez zbędnych przerw i regulacji temperatury.

100-procentowa wydajność

Szybkie prasowanie bez konieczności

sortowania odzieży. Uprasujesz wszystkie

swoje ubrania dzięki bardziej skutecznemu

działaniu pary.

Badany i zatwierdzony przez ekspertów:

Żelazko przetestowane i zatwierdzone przez

niezależne instytuty z branży tekstylnej.

Stopa SteamGlide

W tej specjalnej konstrukcji stopie żelazka

zastosowano powłokę ceramiczną

zapewniającą doskonały poślizg po wszystkich

tkaninach oraz precyzyjnie umieszczone

otwory wylotu pary, które ułatwiają skuteczne

usuwanie zagnieceń.

Moc 2800 W — szybkie nagrzewanie

Żelazko o mocy 2800 W zapewnia szybkie

nagrzewanie i skuteczne prasowanie

wszystkich typów odzieży.

Czujnik Auto Steam

Innowacyjny czujnik Auto Steam z funkcją

wykrywania ruchu automatycznie aktywuje

wytwarzanie pary, kiedy żelazko jest

przesuwane po desce do prasowania.

Umożliwia to uzyskanie za każdym razem

odpowiedniej ilości pary pozwalającej

skutecznie usunąć zagniecenia i zapobiega

marnowaniu pary. Wspaniałe wyniki i

oszczędność energii.

Ciągły strumień pary do 65 g/min

Ciągły strumień pary o dużej mocy (do

65 g/min) ułatwia rozprasowywanie zagnieceń

na wszystkich typach odzieży.

Silne uderzenie pary do 200 g

Silne uderzenie pary (200 g) łatwo

rozprasowuje najbardziej oporne zagniecenia.
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Dane techniczne

Szybkie i wydajne usuwanie zagnieceń

Stopa żelazka: Stopa SteamGlide

Technologia OptimalTemp

Stała dystrybucja pary: 65 g/min

Prasowanie w pionie

Końcówka Steam Tip

Moc: 2800 W

Silne uderzenie pary: 200 g

Łatwa obsługa

Pojemność zbiorniczka wody: 320 ml

Blokada kapania

Uchwyt z miękkiej gumy

Automatyczne wyłączanie

Schowek na przewód: Zacisk do przewodu

zasilającego

Długość przewodu zasilającego: 2,5 m

Obracany przewód: Przewód obracający się o

360 stopni

Bezpieczne dla wszystkich tkanin: Nawet

delikatnych, takich jak jedwab

Zabezpieczenie przed osadzaniem się

kamienia

Można używać wody z kranu

Rozwiązanie antywapienne: Wkłady

antywapienne + środek do płukania
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