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Silný trvalý výstup páry pro mimořádně rychlé

žehlení

Tichá technologie a 1,8l odnímatelná nádržka na vodu

Parní generátor Philips PerfectCare Performer se postará o opravdu jednoduché a

výkonné žehlení bez spálení prádla. Silný trvalý výstup páry nepřetržitě proniká

hluboko do textilních vláken a s lehkostí odstraňuje záhyby.

Bezstarostné žehlení, bez nutnosti nastavování teploty

Vychutnejte si výkonné a tiché žehlení

Žehlete hedvábí a džíny bez potřeby nastavení teploty.

Nebojte se nechat rozpálenou žehličku na žehlicím prkně

Rychlé a výkonné žehlení

Úžasně pohodlná rukojeť SoftGrip

Kompaktní generátor páry ProVelocity: nepřetržitý proud páry

Trvalý výstup páry až 120 g/min

Odnímatelná 1,8l nádržka na vodu, až pro 2 hodiny žehlení

Používání kohoutkové vody, vodu je možno kdykoliv doplnit

Odvápňovací systém Smart Calc Clean se zvukovým a světelným připomenutím

odvápnění

Připraveno k použití za 2 minuty, doplňování vody kdykoli

Úspora energie díky režimu ECO

Systémová žehlička s nižší hmotností od společnosti Philips

Max. tlak čerpadla 6,5 baru
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Přednosti

Odnímatelná 1,8l nádržka na vodu

Nádržku na vodu lze vyjmout a snadno doplnit

z kohoutku. Díky velkému plnicímu otvoru je

doplnění rychlé. S kapacitou nádržky na vodu

1,8 l můžete žehlit až 2 hodiny nepřetržitě bez

doplňování.

Generátor páry ProVelocity

Voda se z nádržky na vodu dostává do žehličky

pomocí vysokotlakého čerpadla. Velké

množství vody putuje velmi vysokou rychlostí

do parní komory. Díky tomu z žehlicí plochy

vychází velmi silný a trvalý proud páry, která

nekondenzuje.

Trvalý výstup páry

Čím více páry, tím rychlejší žehlení. Jedinečná

technologie v systémové žehličce Philips

vytváří silnou páru, která činí žehlení

snadnější, lepší a rychlejší.

Úspora energie

Použijete-li režim ECO se sníženým

množstvím páry, můžete šetřit energii, a to bez

vlivu na výsledky žehlení.

Systémová žehlička s nižší hmotností

Díky revoluční technologii ProVelocity je parní

generátor kompaktnější než kdy dřív.

Kompaktní parní generátor dobře sedí na

žehlicím prkně a žehlení je tak pohodlnější.

Navíc stačí méně prostoru ke skladování.

Technologie OptimalTEMP

„Nyní můžete žehlit hedvábí a džíny v jedné

várce bez potřeby nastavení teploty. Garance

žehlení bez spálení u všech žehlitelných

tkanin. Revoluční technologie díky: 1.)

procesoru Advanced Smart Control Processor,

který přesně řídí teplotu žehlicí plochy.

Nemusíte nastavovat teplotu 2.) kompaktnímu

generátoru páry ProVelocity, který poskytuje

více páry pro rychlejší žehlení. Umožňuje

kompaktní design parního generátoru a

snadnější skladování.“

Doplnění kohoutkovou vodou kdykoli

Parní generátor lze použít s kohoutkovou

vodou. Když v nádržce na vodu během žehlení

dojde voda, můžete ji bez čekání a nutnosti

vypnutí přístroje snadno doplnit.

Bezpečné odkládání

Inovativní technologie OptimalTEMP

společnosti Philips garantuje žehlení bez

spálení na všech žehlitelných tkaninách.

Během žehlení nemusíte odkládat žehličku

zpět na základnu, horkou žehlicí plochu

ponechte klidně přímo na oděvu či na

bavlněné ploše žehlicího prkna, není potřeba

žádného dalšího odkládacího zařízení.

Nepoškodí se tím ani žehlicí prkno, ani

žehlené oděvy. Vaše žehlení tak bude

jednodušší a bez námahy.

Odvápňovací systém Smart Calc Clean

Odvápňovací systém Smart Calc Clean je

vestavěná funkce čištění a odstranění vodního

kamene, která chrání váš parní generátor.

Zhruba po každých 10 hodinách žehlení vám

váš parní generátor připomene, abyste provedli

proces odvápnění. Nádobka Calc Clean vám

ulehčí proces odvápnění tím, že na ni žehličku

jen položíte a nemusíte se namáhat jejím

držením. Po skončení procesu čištění je

všechna špinavá voda shromážděna v nádobce

a váš parní generátor je připraven k dalšímu

použití.

Připraveno k napařování za 2 minuty

Připraveno k napařování za 2 minuty a během

žehlení lze kdykoliv doplnit.

Úžasně pohodlná rukojeť

Díky měkkému materiálu je rukojeť žehličky

jemná na dotek. Speciální vzor poskytuje

pohodlnější úchop při žehlení.

Max. tlak čerpadla 6,5 baru

Čím více páry, tím rychlejší žehlení. Vzniká

výkonná a trvalá pára, která prochází hluboko

do oblečení, a tak zrychluje i zlepšuje žehlení.

Množství páry může být regulováno podle

vašich potřeb.

Tichá odávačka

Vychutnejte si žehlení v rodinném kruhu nebo

při sledování televize a bez rušení hlukem páry.

Tichá technologie poskytuje tichou, ale

velmi výkonnou páru. Systémová žehlička je

pro snížení hluku vibrací čerpadla vybavena

platformou potlačující hluk a poskytuje

nepřetržitý silný proud páry.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Technologie

Pro všechny žehlitelné tkaniny: Ano

Bez spálení: Ano

Technologie OptimalTEMP: Ano

Generátor páry ProVelocity: Ano

Procesor Smart Control: Ano

Tichá odávačka: Ano

Rychlé odstraňování záhybů

Trvalý výstup páry: Až 120 g/min

Spotřeba: 2 600 W

Tlak: Maximální tlak čerpadla 6,5 baru

Připraveno k použití: 2 min

Parní ráz: Až 390 g

Napařování na vyžádání: Ano

Různé úrovně páry: Ano

Vertikální napařování: Ano

Snadné použití

Bezpečná pro všechny tkaniny: I jemné látky,

jako je hedvábí

Žehlicí plocha pro snadné klouzání:

5 hvězdičky

Název žehlicí plochy: SteamGlide Plus

Vyjímatelná nádržka na vodu: Ano

Délka hadice: 1,6 m

Délka napájecího kabelu: 1,8 m

Napařovací špička Precision: Ano

Připraveno k použití: Světelný indikátor,

Zvukový indikátor

Doplnění kdykoliv během používání: Ano

Automatické bezpečnostní vypnutí: Ano

Měkká rukojeť: Ano

Žehlicí plocha odolná proti poškrábání:

4 hvězdičky

Odstranění vodního kamene

Odstranění vodního kamene a čištění: Systém

Smart Calc-Clean

Funkce připomenutí odvápnění: Světlo, Zvuk,

Ano

Úložiště

Zámek pro přenášení: Pro přepravu

a bezpečnost

Úložný prostor pro kabel: Držák Velcro, Ano

Skladování hadice: Přihrádka pro skladování

hadice

Velikost a hmotnost

Rozměry výrobku (Š x V x D): 22 x 24 x 37 cm

Hmotnost žehličky: 1,22 kg

Hmotnost žehličky + základny: 3,2 kg

Záruka

Celosvětová záruka 2 roky: Ano

Energetická účinnost

Režim úspory energie: Ano

Obal výrobku: 100% recyklovatelný

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír
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