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Bezpieczne prasowanie bez konieczności regulacji
Dzięki technologii OptimalTemp i przezroczystemu zbiornikowi wody 2,2 l

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

konieczności regulacji ustawień. Żelazko PerfectCare firmy Philips umożliwia szybkie prasowanie bez ryzyka

przypalenia lub wyświecenia ubrań. To naprawdę proste.

Jedno ustawienie, idealne do wszystkich ubrań

Technologia OptimalTemp: perfekcyjne ustawienie temperatury

100% łatwości użytkowania, bez konieczności regulacji

100% bezpieczeństwa dla wszystkich tkanin

100-procentowa wydajność ze wszystkimi typami tkanin, nie ma szybszego żelazka

Testowany i zatwierdzony przez niezależnych ekspertów z branży tekstylnej

Szybkie i wydajne prasowanie

Para pod ciśnieniem do 5 barów umożliwia szybkie prasowanie

Ciągły strumień pary do 120g/min, silne uderzenie pary 220 g

Wygodne prasowanie

Duży, przezroczysty zbiornik wody o poj. 2,2 l

Lekkie żelazko o wadze 1&nbsp;kg zawsze bezpieczne dla wszystkich tkanin

System Easy De-Calc — prosty i skuteczny system antywapienny

Nowa stopa SteamGlide to najlepsza stopa żelazka oferowana przez firmę Philips

Bezpieczna blokada żelazka i wygodne przenoszenie



Generator pary pod ciśnieniem GC8635/02

Zalety

Technologia OptimalTemp

OptimalTemp to jedyna technologia

utrzymująca perfekcyjne połączenie

temperatury i pary, bez konieczności regulacji

temperatury przy prasowaniu różnych tkanin.

Mechanizm jej działania jest następujący: 1)

Inteligentny Procesor Kontroli ustawia

odpowiednią temperaturę. 2) Technologia

HeatFlow pozwala uzyskać odpowiednie

proporcje pary i temperatury.

100% łatwości użytkowania

100% łatwości użytkowania, bez konieczności

regulacji. Teraz możesz wyprasować wszystkie

ubrania jedno po drugim — bez zbędnego

czekania i regulacji temperatury.

100% bezpieczeństwa

100% bezpieczeństwa dla wszystkich tkanin,

nawet tych najdelikatnijszych jak jedwab,

kaszmir, wełna czy poliester. Niezależne

instytuty badawcze testowały żelazko

PerfectCare na najbardziej delikatnych

tkaninach potwierdzając doskonałe rezultaty.

100% efektywności

100% efektywności na tkaninach trudnych do

prasowania — żaden generator pary nie jest

szybszy w prasowaniu

Testowany i zatwierdzony przez ekspertów:

Żelazko przetestowane i zatwierdzone przez

niezależne instytuty z branży tekstylnej.

Do 5 barów

2 razy szybsze prasowanie dzięki parze pod

ciśnieniem. Wnika ona głęboko w tkaninę,

zapewniając szybkie i łatwe prasowanie,

nawet na tkaninach trudnych do prasowania.

Przezroczysty zbiornik wody o poj. 2,2 l

Żelazko PerfectCare Aqua z unikatowym,

dużym zbiornikiem, który umożliwia długie

prasowanie bez konieczności napełniania go.

Dzięki temu prasowanie jest łatwiejsze i

szybsze. Doskonała konstrukcja

przezroczystego zbiornika wody sprawia, że z

każdej strony widać, jaki jest poziom wody.

Bezpieczne odkładanie żelazka

Specjalna konstrukcja żelazka zmniejsza

obciążenie nadgarstka, dzięki czemu

prasowanie jest łatwiejsze i bardziej wygodne.

Nie trzeba również ustawiać żelazka co chwilę

w pozycji pionowej podczas przerw w

prasowaniu — można bezpiecznie ustawić je

na stopie, nie martwiąc się o uszkodzenie

pokrowca deski do prasowania. Żelazko jest

lekkie (1&nbsp;kg), co zapewnia łatwe i

wygodne prasowanie.

System Easy De-Calc

System Easy De-Calc — prosty i skuteczny

system antywapienny gwarantujący dłuższą

żywotność generatora pary

Zielone logo firmy Philips.

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i mniejszą emisję

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Szybkie i wydajne usuwanie zagnieceń

Stopa żelazka: Stopa SteamGlide

Technologia OptimalTemp

Strumień pary

Ciągły strumień pary: 120 g/min

Silne uderzenie pary: 220 g

Prasowanie w pionie

Para pod ciśnieniem: Do 5 bar

Końcówka Steam Tip

Moc: 2400 W

Łatwość użytkowania

Pojemność zbiornika wody: 2200 ml

Napełnianie i wylewanie wody: Wyjątkowo

duży otwór wlewowy

Napełnianie w dowolnej chwili

Automatyczne wyłączanie

System przechowywania: System blokady

przenoszenia Carry Lock

Schowek na wąż: Schowek na wąż

Długość przewodu zasilającego: 1,8 m

Długość węża: 1,6 m

Bezpieczne dla wszystkich tkanin: Nawet do

delikatnych, takich jak jedwab

Alarm niskiego poziomu wody

Czas nagrzewania: 2 min

Obracany przewód: Przewód obracany o 180

stopni

Trwałość

Ustawienie ECO: O 20% mniejsze zużycie

energii

Zabezpieczenie przed osadzaniem się

kamienia

Można używać wody z kranu

Rozwiązanie antywapienne: System Easy De-

Calc

Przypomnienie o usuwaniu kamienia

Specyfikacja techniczna

Wymiary produktu: 36,2 x 27 x 26,3 cm

Waga żelazka: 1 kg

Waga żelazka i podstawy: 4,5 kg
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