
 

Parný generátor

PerfectCare Elite
Plus

 
Zosilnená para až 600 g

Odnímateľná 1,8 l nádoba na
vodu

Technológia OptimalTemp

Automatický a tichý prúd pary

 

GC9682/80
Najrýchlejšia a najvýkonnejšia žehlička* je ešte

inteligentnejšia

Vďaka inteligentnému automatickému naparovaniu

PerfectCare Elite Plus je najvýkonnejší a najrýchlejší generátor pary na svete s ultra

ľahkou žehličkou a inteligentným automatickým naparovaním pre dokonalé

pohodlie. Nevyžaduje žiadne nastavenia teploty a zaručene nič neprepáli.

Bez nastavovania teploty, garancia nespálenia látky

Technológia OptimalTEMP, bez nutnosti nastavenia teploty

Garancia žehlenia bez spálenia látky

Rýchle žehlenie s kontinuálnym výstupom pary

Výkonná para na neprekonateľné odstraňovanie záhybov

Inteligentné automatické naparovanie pre rýchlejšie a jednoduchšie žehlenie

Jednoduchý a efektívny systém odstraňovania vodného kameňa zaručí dlhodobú

výkonnosť

Žehliaca plocha T-ionicGlide, dokonalé kĺzanie a dlhá životnosť

Usporte energiu v režime ECO

Dokonalý zážitok pri žehlení

Dokonalý žehliaci výkon pri minimálnom hluku

Ľahká a pohodlná manipulácia so žehličkou

Zámok na bezpečné a jednoduché prenášanie

Automatické bezpečnostné vypnutie, ak žehlička ostane bez dozoru

Veľká oddeliteľná nádržka na vodu pre jednoduché plnenie
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Hlavné prvky

Mimoriadne výkonná para

Silný, kontinuálny výstup pary jednoducho

zvládne aj tie najhrubšie tkaniny. Odolné

záhyby jednoducho zmiznú pred vašimi očami

vďaka zosilnenej pare na miestach, kde je to

potrebné. Táto silná para predstavuje

vynikajúce riešenie na zvislé naparovanie,

ktoré osvieži vaše oblečenie i záclony.

Odnímateľná nádoba na vodu s objemom 1,8 l

1,8-litrová priehľadná nádržka na vodu

umožňuje nepretržité používanie až 2 hodiny.

Keď je nádržka prázdna, upozorní vás na to

svetelný indikátor a nádržku môžete vďaka

veľkému otvoru na plnenie kedykoľvek

jednoducho naplniť vodou z vodovodu.

Bez nastavovania teploty

Žehlite všetko, od džínsov až po hodváb, bez

úpravy teploty. Vďaka technológii

OptimalTEMP nie je potrebné vykonávať

žiadne nastavenia. Už viac nemusíte pred

žehlením triediť bielizeň ani čakať na ohriatie

či ochladenie žehličky. Ste v každom okamihu

pripravení na každý typ tkaniny.

Garancia žehlenia bez spálenia látky

Vďaka technológii OptimalTEMP vám môžeme

zaručiť, že táto žehlička nikdy nespáli žiadnu

tkaninu, ktorú možno žehliť. Dokonca ju môžete

nechať položenú na odeve alebo na žehliacej

doske. Nič nespálite. Garantujeme.

Žehliaca plocha T-ionicGlide

T-ionicGlide je naša najlepšia žehliaca plocha

a zaručuje dokonalý výkon kĺzania a

maximálnu odolnosť voči poškriabaniu.

Základňa je z nehrdzavejúcej ocele, takže je

dvakrát tvrdšia ako bežná hliníková základňa,

a naša patentovaná 6-vrstvová povrchová

úprava s pokročilou vrstvou titánu sa

jednoducho kĺže a zaručuje rýchlejšie

výsledky.

Inteligentné automatické naparovanie

Náš inteligentný snímač DynamiQ presne vie,

kedy a ako sa žehlička hýbe, takže výkonnú

paru vypúšťa vtedy, keď ju najviac potrebujete.

Žehlenie je vďaka tomu jednoduchšie a

výsledky dosiahnete rýchlejšie.

ľahká žehlička

Žehlička je úžasne ľahká a pohodlne sa ňou

manipuluje, jednoducho kĺže a znižuje tak

únavu zápästia. Vďaka svojej úplne ľahkosti

taktiež uľahčuje a zefektívňuje zvislé

naparovanie záclon a visiacich odevov.

Funkcia Easy De-Calc Plus

Pravidelné odstraňovanie vodného kameňa

chráni vašu žehličku, predlžuje jej životnosť a

zaručuje najlepší parný výkon Náš exkluzívny

systém Easy De-Calc Plus vodný kameň

priebežne zbiera do nádobky a svetelný

indikátor a zvukový signál vás upozornia, keď

je potrebné vyprázdniť ju. Jednoducho zložte

krytku a vylejte vodu a vodný kameň.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Technológia

Cyklónová komora na paru

Garancia nespálenia látky

Bez nastavovania teploty

Technológia OptimalTEMP

Technológia Silent Steam

Procesor Smart Control

DynamiQ

Rýchle odstraňovanie záhybov

Kontinuálny výstup pary: Až 165 g/min.

Príkon: Max. 2 700 W

Tlak: Max. 8 barov

Pripravený na používanie: 2 min

Zosilnená para: Až 600 g

Zvislá para

Napätie: 220 – 240 V

Jednoduché používanie

Bezpečná pre všetky žehliteľné tkaniny: Aj

jemné materiály ako hodváb

Kvalita kĺzania žehliacej plochy: 5 hviezdičiek

Názov žehliacej plochy: T-ionicGlide

Kapacita nádoby na vodu: 1800 ml

Odnímateľná nádoba na vodu

Dĺžka hadice: 1,9 m

Upozornenie na nízku hladinu vody

Dĺžka napájacieho kábla: 2 m

Presná naparovacia špička

Pripravený na používanie: Zvukový indikátor

Dolievanie vody kedykoľvek počas používania

Automatické bezpečnostné vypnutie

Odolnosť žehliacej plochy voči poškriabaniu:

5 hviezdičiek

Vhodné na použitie s vodou z vodovodu

Systém ochrany proti vodnému kameňu

Odstránenie vodného kameňa a čistenie:

Funkcia Easy De-Calc Plus

Upozornenie na potrebu odstránenia vodného

kameňa: Svetlo

Skladovanie

Zaistenie pri prenášaní: Na použitie pri

preprave a v záujme bezpečnosti

Odkladanie hadice: Odkladací priestor na

hadicu

Vrátane príslušenstva

Rukavica na extra ochranu

Veľkosť a hmotnosť

Rozmery balenia (š x v x d): 31 x 35 x 51 cm

Rozmery výrobku (š x v x d): 23,3 x 28,5 x

45,3 cm

Celková hmotnosť s obalom: 7,4 kg

Hmotnosť žehličky: 0,8 kg

Hmotnosť žehličky + základne: 5,1 kg

Záruka

2-ročná celosvetová záruka

Ekologická efektivita

Režim úspory energie

Úspora energie*: 50 %

Balenie produktu: 100 % recyklovateľné

Návod na použitie: 100% recyklovaný papier

* * množstvo pary (norma IEC60311) verzus 10

najpredávanejších naparovacích žehliacich systémov;

testované v apríli 2017.
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