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Superszybkie prasowanie
dzięki silnemu, ciągłemu strumieniowi pary

Żelazko z generatorem pary Philips PerfectCare Performer umożliwia naprawdę

łatwe i efektywne prasowanie bez ryzyka przypalenia tkanin. Silny, ciągły strumień

pary wnika głęboko we włókna, w prosty sposób usuwając zagniecenia.

Nie trzeba ustawiać temperatury, gwarancja bezpieczeństwa tkanin

Prasujesz jeans lub jedwab? Nie musisz zmieniać ustawienia temperatury

Można bezpiecznie zostawić gorącą stopę żelazka na desce do prasowania

Szybkie prasowanie dzięki ciągłemu, silnemu strumieniowi pary

Silny strumień pary zapewniający skuteczne usuwanie zagnieceń

Zintegrowana funkcja usuwania kamienia zapewniająca długotrwałą wydajność

Stopa firmy Philips o najlepszym poślizgu i zwiększonej odporności na zarysowania

Oszczędność energii dzięki trybowi ECO

Dodatkowa wygoda

Lekki i łatwy w transporcie generator pary

Duży, odłączany zbiornik wody z możliwością szybkiego napełniania

Skuteczne zabezpieczenie na czas przenoszenia
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Zalety

Technologia OptimalTemp

Dzięki technologii OptimalTemp nie trzeba już

tracić czasu na zmienianie ustawień

temperatury, na czekanie aż urządzenie się

nagrzeje lub ostygnie ani na sortowanie ubrań.

Można prasować różne tkaniny — od dżinsu po

jedwab — bez ryzyka przypalenia dzięki

doskonałemu połączeniu temperatury i

ciągłego, silnego strumienia pary.

Bezpieczne odkładanie

Innowacyjna technologia OptimalTemp

gwarantuje bezpieczeństwo wszystkich tkanin

przeznaczonych do prasowania. Zapewnia

prasowanie bez ryzyka przypalenia, a także

umożliwia pozostawienie gorącego żelazka

bezpośrednio na desce do prasowania — bez

żadnych zniszczeń. Pozwala to zmniejszyć

wysiłek nadgarstków, ponieważ nie trzeba już

tak często podnosić żelazka z podstawy.

Bardzo duża moc pary

Zyskaj możliwość superszybkiego prasowania

dzięki rewolucyjnej technologii. Silny, ciągły

strumień pary pozwala wygładzić nawet

uporczywe zagniecenia oraz łatwo i szybko

wyprasować grubsze tkaniny. Oprócz tego

można też skorzystać z dodatkowego silnego

uderzenia pary, które przydaje się podczas

prasowania w pionie lub w przypadku

najbardziej uporczywych zagnieceń.

Inteligentny system antywapienny

Regularne usuwanie kamienia chroni żelazko i

pozwala zachować wydajność pary. System

Smart Calc-Clean to wbudowana funkcja

usuwania kamienia i czyszczenia, która

pozwala wydłużyć okres eksploatacji żelazka z

generatorem pary. Za pomocą sygnałów

świetlnych i dźwiękowych żelazko przypomina

użytkownikowi o konieczności wyczyszczenia i

usunięcia kamienia. Wystarczy umieścić

żelazko na pojemniku Smart Calc-Clean i

rozpocząć proces. Zebranie brudnej wody i

kamienia zajmuje ok. 2 minut — po

zakończeniu generator pary emituje

pojedynczy sygnał dźwiękowy i jest gotowy do

dalszego użytkowania.

Stopa SteamGlide Plus

Dzięki ceramicznemu pokryciu stopa

SteamGlide Plus jest trwała i nie przywiera do

tkanin. Ma zintegrowaną warstwę tlenku tytanu

zapewniającą doskonały poślizg.

Oszczędność energii

Tryb ECO pozwala oszczędzać energię z

zachowaniem dotychczasowej efektywności

prasowania. W trybie ECO ilość

wykorzystywanej pary jest mniejsza, jednak

nadal wystarczająca do wyprasowania

wszystkich ubrań.

Lekki generator pary

Dzięki rewolucyjnej technologii ProVelocity

mogliśmy opracować żelazko z generatorem

pary o dużej mocy i znacznie mniejszej wadze

niż w przypadku tradycyjnych modeli. Oznacza

to, że urządzenie jest stabilniejsze, kiedy

znajduje się na desce do prasowania, i

znacznie łatwiej je przenosić.

Odłączany zbiornik wody o poj. 1,8 l

Odłączany zbiornik wody umożliwia łatwe

napełnianie bez konieczności wyłączania

urządzenia. Duży otwór pozwala w łatwy

sposób napełniać zbiornik pod kranem.

Pojemność 1,8 l daje możliwość wygodnego

prasowania przez nawet 2 godziny bez

konieczności uzupełniania wody.
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Dane techniczne

Technologia

Do wszystkich tkanin przeznaczonych do

prasowania

Brak ryzyka przypalenia

Technologia OptimalTemp

Silnik pary ProVelocity

Inteligentny procesor regulacji temperatury

Szybkie usuwanie zagnieceń

Ciągły strumień pary: Do 120 g/min

Moc: 2600 W

Ciśnienie: Do 6 barów

Gotowość do użycia: 2 min

Silne uderzenie pary: Do 360 g

Technologia pary na żądanie

Zróżnicowane poziomy pary

Prasowanie w pionie

Wygodne użytkowanie

Bezpieczeństwo dla wszystkich tkanin

przeznaczonych do prasowania: Nawet

delikatnych, takich jak jedwab

Poślizg stopy żelazka: 5 gwiazdki

Stopa żelazka: Stopa SteamGlide Plus

Odłączany zbiornik wody

Długość węża: 1,6 m

Długość przewodu zasilającego: 1,8 m

Precyzyjna końcówka parowa

Gotowość do użycia: Wskaźnik świetlny,

Wskaźnik dźwiękowy

Napełnianie w dowolnym momencie podczas

użytkowania

Odporność stopy żelazka na zarysowania:

4 gwiazdki

Kontrola kamienia

Usuwanie kamienia i czyszczenie: Inteligentny

system antywapienny

Przypomnienie o usuwaniu kamienia: Sygnał

świetlny, Dźwięk, Tak

Pamięć

Zabezpieczenie na czas przenoszenia: Na

potrzeby transportu oraz ze względów

bezpieczeństwa

Schowek na przewód: Pasek na rzep, Tak

Schowek na wąż: Schowek na wąż

Rozmiar i waga

Wymiary opakowania (S x W x D): 24,6 × 33,5

× 44,9 cm

Wymiary produktu (S x W x D):

22 x 24 x 37 cm

Waga żelazka: 1,22 kg

Waga żelazka i podstawy: 3,2 kg

Gwarancja

2 lata gwarancji

Wydajność energetyczna

Tryb oszczędności energii

Opakowanie produktu: W 100% nadające się

do recyklingu

Instrukcja obsługi: 100% przetworzony papier

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie

bez powiadomienia. Znaki towarowe

są własnością Koninklijke Philips N.V.

lub własnością odpowiednich firm.

Data wydania

2019‑09‑20

Wersja: 5.3.1

EAN: 08 71010 37910 72

www.philips.com

http://www.philips.com/

