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OptimalTemp-tekniikka

Silitettävät vaatteet ei pala -
takuu
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Maailman tehokkain* ja ensimmäinen älykäs

höyrysilityskeskus

Säätää höyryä tarpeen mukaan

PerfectCare Elite Plus on markkinoiden tehokkain* ja ensimmäinen älykäs

höyrysilityskeskus. Tämä on sinulle jos etsit höyrysilityskeskusta joka on oikein

viimeisen päälle varustettu. Höyrysilityskeskuksen älytunnistin tietää tarkalleen

kuinka liikutat silitysrautaa ja säätää höyryä sen mukaisesti. Vaikeissa rypyissä

tulee enemmän höyryä jotta saisit sen hoidettua nopeammin ja helpommin.

OptimalTemp -tekniikan ansiosta voit silittää kaiken farkuista pikkutakkeihin ilman

säätämättä asetuksia tai palamisen riskiä.

Lämpötilaa ei tarvitse säätää, ei vahingoita kangasta

Ei palamisen riskiä

OptimalTemp -tekniikka - sopiva lämpotila kaikille materiaaleille

Jatkuva höyryntuotto nopeuttaa silittämistä

Yksinkertainen kalkinpoisto pitää laitteen iskussa

Älytunnistin joka säätää höyrynmäärää

Voimakas höyry tekee ryppyjen päihittämisestä helppoa

Säästä energiaa ECO-tilassa

T-ionicGlide -pohjalevy liukuu ja kestää

Sujuvaa silittämistä

Automaattinen virrankatkaisu jos silitysrauta jää päälle

Turvalukitus tekee höyrysilityskeskuksen siirtämisestä helppoa jaturvallista

Suuri irrotettava 1,8 litran vesisäiliö

Uskomattoman kevyt silitysrauta painaa vain 0,8 kg

Huolla ja pidennä vaatteesi käyttöikää
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Kohokohdat

Turvallinen ja helppo automaattinen

virrankatkaisu

Enään ei jää mieltä painamaan se, että jäikö

höyrysilityskeskus päälle kotona. Laite

sammuu automaattisesti jos sitä ei ole käytetty

muutaman minuutin aikana.

Turvalukitus

Voit lukita silitysraudan turvallisesti alustaan,

jotta et vahingossa osu kuumaan pohjalevyyn

siirtäessäsi sitä.

Yksinkertainen kalkinpoisto

Säännöllinen kalkinpoisto pitää

höyrysilityskeskuksen iskussa ja pidentää sen

käyttöikää. Ainutlaatuinen kalkinpoisto

järjestelmä kerää jatkuvasti kalkkia ja ilmoittaa

milloin säiliö pitää tyhjentää.

Älytunnistin

Höyrysilityskeskuksen älytunnistin seuraa

silitysraudan liikkeitä ja säätää höyrynmäärää

sen mukaisesti. Höyryä tulee automaattisesti

kun silitysrauta on liikkeessä ja loppuu kun

liike pysähtyy. Älytunnistin huomaa kun silität

jotain tiettyä kohtaa intensiivisemmin,

esimerkiksi vaikeaa ryppyä, ja tuottaa

enemmän höyryä.

Suuri irrotettava 1,8 litran vesisäiliö

Voit käyttää höyrysilityskeskusta jopa kaksi

tuntia putkeen. Laite ilmoittaa kun vesi loppuu

ja on aika täydentää vesisäiliö.

Uskomattoman kevyt silitysrauta

Höyrysilityskeskuksen silitysrauta on

uskomattoman kevyt ja painaa vain 0,8 kg.

Kevyen painon ansiosta voit käyttää tuotetta

pysty- sekä vaakatasossa, eli vaatteet voi

käsitellä suoraan ripustimessa ja verhojakaan

ei tarvitse ottaa alas höyryttämiseksi.

Ei palamisen riskiä

Kun käytät tuotetta jossa on OptimalTemp -

toiminto, sinun ei koskaan tarvitse pelätä että

vaatteesi palaa. Vaikka jättäisit silitysraudan

suoraan vaatteen päälle, niin ei ole syytä

huoleen - OptimalTemp ei vahingoita edes

herkkiä materiaaleja kuten silkkiä tai kašmiria.

Lämpötila-asetuksien säätöjä ei tarvita

Voit silittää kaiken samalla lämpötila-

asetuksella, farkuista pikkutakkeihin, ja

kauluspaidoista kashmirneuleisiin - ilman

palamisen riskiä. OptimalTemp pitää huolen

siitä, että sinun ei tarvitse enää odottaa

silitysraudan kuumenemista tai jäähtymistä eri

vaatteiden silityksen välissä. Helppo ja nopea

ratkaisu arkeen.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Tekniikka

Cyclonic-höyrykammio

Ei palovammoja

Lämpötilaa ei tarvitse säätää

OptimalTEMP-tekniikka

Silent Steam -tekniikka

Smart Control -prosessori

DynamiQ

Nopea ryppyjen silitys

Jatkuva höyryntuottokyky: Enint. 150 g/min

Virta: Enintään 2 400 W

Paine: Enintään 7,5 baaria

Käyttövalmis: 2 min

Lisähöyry: Enint. 500 g

Pystyhöyrytys

Jännite: 220–240 V

Helppokäyttöinen

Turvallinen kaikille silitettäville tekstiileille:

Jopa herkille kankaille, kuten silkille

Liukuva pohja: 5 tähteä

Pohjan nimi: T-ionicGlide-pohja

Vesisäiliön tilavuus: 1 800 ml

Letkun pituus: 1,9 m

Alhaisen vesimäärän varoitus

Virtajohdon pituus: 2 m

Tarkkuushöyrykärki

Käyttövalmis: Äänimerkki

Täyttö milloin tahansa käytön aikana

Automaattinen virrankatkaisu

Naarmuuntumaton pohja: 5 tähteä

Käyttää vesijohtovettä

Kalkinpoisto

Kalkinpoisto ja puhdistus: Easy De-Calc Plus

-kalkinpoisto

Muistutus kalkinpoistosta: Valo

Tallennustila

Lukitsin: Helpottaa kuljettamista ja lisää

turvallisuutta

Letkun säilytys: Letkun säilytyspaikka

Mukana tulevat lisätarvikkeet

Suojaava hansikas

Koko ja paino

Pakkauksen mitat (L x K x S): 31 x 35 x 51 cm

Tuotteen mitat (L x K x S): 23,3 x 28,5 x

45,3 cm

Kokonaispaino pakkauksen kanssa: 7,4 kg

Silitysraudan paino: 0,8 kg

Silitysraudan ja alustan paino: 5,1 kg

Takuu

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Ympäristöystävällisyys

Energiansäästötila

Energiansäästö*: 50 %

Tuotepakkaus: 100 %:sti kierrätettävä

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

* silitysraudan höyrymäärä (IEC60311-standardi)

verrattuna 10 myydyimpään höyrysilityskeskukseen

(testattu huhtikuussa 2017).
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