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Navrženo pro nejjemnější a nejrychlejší žehlení
Díky revoluční technologii OptimalTemp

Vyžehlete jakýkoli žehlitelný oděv od hedvábí, přes lněné látky, až po kašmír... V jakémkoli pořadí bez

nastavování. Žehlička PerfectCare poskytne mimořádně rychlé výsledky bez rizika spálení nebo vyblednutí

oděvů. Žehlení už je opravdu snadné.

Technologie Optimal Temp

Poskytuje vždy dokonalou kombinaci páry a teploty

100% snadné použití, bez nastavování

100% bezpečná pro všechny žehlitelné části oděvů

100% účinná pro všechny tkaniny, žádná jiná žehlička není rychlejší

Testováno a schváleno odborníky na textil

Rychlé a výkonné žehlení

Tlak páry až 6 barů

Plynulý výstup páry až do 120 g/min a parní ráz 260 g

Připraveno k použití za 2 minuty, doplňování vody kdykoli

Pohodlné žehlení

Systém Easy De-Calc pro bezproblémovou a účinnou ochranu proti vodnímu kameni

Žehlicí plocha SteamGlide je prvotřídní žehlicí plochou Philips

Odnímatelná 1,5l nádržka na vodu, až pro 2 hodiny žehlení

Zamkněte bezpečně svou žehličku a snadno ji přenášejte
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Přednosti Specifikace

100% snadné použití

100% snadné použití, nejsou vyžadována

žádná nastavení. Nyní máte možnost vyžehlit

všechny žehlitelné části oděvů jednu po druhé

bez čekání nebo nastavování ovladače teploty.

100% účinná

100% účinná pro nejtužší látky, žádná jiná

systémová žehlička není tak rychlá od začátku

až do konce.

100% bezpečná

Záruka 100% bezpečnosti pro všechny jemné

látky (jako je hedvábí, kašmír, vlna, polyester...).

Některé nezávislé zkušební instituce používají

žehličku PerfectCare na nejcitlivější žehlitelné

materiály a potvrzují znamenitost výsledků

žehlení.

Technologie Optimal Temp

Vždy vynikající nastavení díky: 1 – cyklonové

parní komoře 2 – pokročilému procesoru Smart

Control

Odnímatelná 1,5l nádržka na vodu

Odnímatelná 1,5l nádržka na vodu až pro

2 hodiny žehlení bez doplňování vody.

Systém Easy De-Calc

Systém Easy De-Calc pro bezproblémové a

účinné odstranění vodního kamene zajišťuje

delší životnost systémové žehličky.

Zamkněte bezpečně svou žehličku

Zamkněte bezpečně svou systémovou žehličku

a snadno ji přenášejte.

Testováno a schváleno odborníky:

Testováno a schváleno nezávislými odbornými

institucemi na textil

Rychlé a výkonné odstraňování záhybů

Žehlicí plocha: Žehlicí plocha SteamGlide

OptimalTemp: Ano

Plynulý výstup páry: Ano

Plynulý výstup páry: 120 g/min

Parní ráz: 260 g

Vertikální napařování: Ano

Tlak páry: Až 6 bar

Špička Steam tip: Ano

Spotřeba: 2 400 W

Snadné použití

Kapacita nádržky na vodu: 1500 ml

Nalévání a vylévání vody: Vyjímatelná

nádržka na vodu, Zvláště velký otvor

Lze kdykoli doplnit: Ano

Doba zahřátí: 2 min

Automatické vypnutí: Ano

Možnost uložení: Zámek pro přenášení

Skladování hadice: Přihrádka pro skladování

hadice

Úložný prostor pro šňůru: Přihrádka pro

uložení šňůry

Délka napájecí šňůry: 1,8 m

Volná šňůra (otočná): Volnost pohybu i se

šňůrou v rozsahu 180°

Délka hadice: 1,7 m

Bezpečná pro všechny typy látek: Dokonce

pro jemné látky jako hedvábí

Kontrola usazenin

Vhodná pro vodu z kohoutku: Ano

Řešení Calc clean: Systém Easy De-Calc

Připomenutí funkce Calc clean: Ano

Technické údaje

Hmotnost žehličky: 1,2 kg

Hmotnost žehličky + základny: 5 kg
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