
 

Sistemski likalnik

PerfectCare Elite
Plus

 
Do 600-gramski dodaten izpust
pare

Snemljiv 1,8-litrski zbiralnik za
vodo

Tehnologija OptimalTEMP

Samodejni tihi izpust pare

 

GC9682/80

Najhitrejši, najzmogljivejši likalnik* je zdaj še

pametnejši

S pametnim samodejnim izpustom pare

PerfectCare Elite Plus je najzmogljivejši in najhitrejši sistemski likalnik na svetu z

izjemno lahkim likalnikom in pametnim samodejnim izpustom pare za neverjetno

priročnost. Brez nastavljanja temperature in zagotovljeno brez prežganin.

Brez nastavljanja temperature in brez prežganja oblačil

Tehnologija OptimalTEMP, brez nastavljanja temperature

Zagotovljeno brez prežganin

Hitro likanje z neprekinjenim učinkovitim izpustom pare

Učinkovit izpust pare za izjemno glajenje gub

Pametni samodejni izpust pare za hitrejše in preprostejše likanje

Enostaven in učinkovit sistem za odstranjevanje vodnega kamna

Likalna plošča T-ionicGlide za vrhunsko drsenje in trpežnost

Varčevanje z energijo z načinom ECO

Vrhunsko likanje

Učinkovito in najbolj tiho likanje

Lahek likalnik za udobno uporabo

Zaklep za prenašanje omogoča varno in enostavno premikanje.

Samodejni izklop pri nenadzorovanem likalniku

Velik snemljiv zbiralnik za vodo za enostavno dolivanje



Sistemski likalnik GC9682/80

Značilnosti

Izjemno močan izpust pare

Močan in neprekinjen izpust pare je z lahkoto

kos tudi najdebelejšim tkaninam. Dodatni

izpust pare lahko usmerite natanko tja, kjer ga

potrebujete, in tako enostavno odstranite tudi

najtrdovratnejše gube. Dodaten izpust pare je

odličen za navpično likanje s paro za osvežitev

oblek in zaves.

Snemljiva 1,8-litrska posoda za vodo

1,8-litrska prozorna posoda omogoča do 2 uri

neprekinjene uporabe. Ko se bo posoda za

vodo izpraznila, vas bo na to opozoril indikator.

Posodo lahko skozi velika vratca za dolivanje

vode kadar koli napolnite z vodo iz pipe.

Brez prilagajanja temperature

Likajte vse od jeansa do svile brez nastavljanja

temperature. Tehnologija OptimalTEMP za

likanje brez prilagajanja

temperaturnega regulatorja ali izbiranja

nastavitev. Tako vam ne bo treba razvrščati

perila ali čakati, da se likalnik segreje ali

ohladi. Vedno ste pripravljeni na likanje katere

koli tkanine.

Zagotovljeno brez prežganin

S tehnologijo OptimalTEMP vam

zagotavljamo, da s tem likalnikom ne boste

nikoli prežgali nobenih tkanin, ki jih je mogoče

likati. Likalnik lahko celo z navzdol obrnjeno

likalno ploščo pustite na oblačilih ali likalni

deski. Oblačila ne bodo prežgana in se ne

bodo svetila. Zagotovljeno.

Likalna plošča T-ionicGlide

T-ionicGlide je naša najboljša likalna plošča,

ki zagotavlja vrhunsko drsenje in največjo

odpornost proti praskam. Osnova iz nerjavnega

jekla je dvakrat trša od običajne aluminijaste

osnove, naša patentirana 6-plastna prevleka z

naprednim titanovim slojem pa gladko drsi,

zato omogoča najhitrejše rezultate.

Pametni samodejni izpust pare

Naš pametni senzor DynamiQ natanko ve, kdaj

in kako se likalnik premika, in zagotavlja

zmogljiv izpust pare, ko ga najbolj potrebujete

– za preprostejše likanje in hitrejše rezultate.

lahek likalnik

Likalnik je neverjetno lahek in omogoča

udobno uporabo, saj gladko drsi in ne

obremenjuje zapestja. Ker je tako lahek, je

primeren tudi za enostavno in učinkovito

navpično likanje s paro zaves in visečih oblačil.

Easy De-Calc Plus

Z rednim odstranjevanjem vodnega kamna

boste zaščitili svoj likalnik, podaljšali njegovo

življenjsko dobo in zagotovili najboljše

delovanje pare. Naš vrhunski sistem Easy De-

Calc Plus neprekinjeno zbira vodni kamen,

indikator in zvočni signal pa vas obvestita, ko

morate posodo izprazniti. Odstranite vtič in

počakajte, da voda in delci vodnega kamna

iztečejo iz posode.

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko

zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste

ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih Philipsovega

prizadevanja za varovanje okolja – energijska

učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,

recikliranje in odlaganje ter zanesljivost

celotno življenjsko dobo.
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Specifikacije

Tehnologija

Ciklonska parna komora

Brez prežganin

Brez prilagajanja temperature

Tehnologija OptimalTEMP

Tehnologija tihega izpusta pare

Pametni kontrolni senzor

DynamiQ

Hitro glajenje gub

Neprekinjena para: Do 165 g/min

Napajanje: Največ 2700 W

Tlak: Največ 8 barov

Pripravljeno za uporabo: 2 min

Dodaten izpust pare: Do 600 g

Navpična para

Napetost: 220–240 V

Enostavna uporaba

Varno likanje vseh primernih oblačil: Tudi

občutljive, kot je svila

Drsenje likalne plošče: 5 zvezdice

Ime likalne plošče: T-ionicGlide

Prostornina zbiralnika za vodo: 1800 ml

Snemljiv zbiralnik za vodo

Dolžina cevi: 1,9 m

Opozorilo za nizek nivo vode

Dolžina napajalnega kabla: 2 m

Natančna parna konica

Pripravljeno za uporabo: Indikator zvoka

Dolijte kadarkoli med uporabo

Samodejni varnostni izklop

Odpornost likalne plošče proti praskam:

5 zvezdice

Primerno za vodo iz pipe

Preprečevanje vodnega kamna

Odstranjevanje vodnega kamna in čiščenje:

Easy De-Calc Plus

Opomnik za odstranjevanje vodnega kamna:

Lučka

Shranjevanje

Zaklep za prenašanje: Za prenašanje in

varnost

Shranjevanje cevi: Prostor za shranjevanje cevi

Priloženi pribor

Rokavica za dodatno zaščito

Velikost in teža

Dimenzije embalaže (Š x V x D): 31 x 35 x

51 cm

Dimenzije izdelka (Š x V x D): 23,3 x 28,5 x

45,3 cm

Skupna teža z embalažo: 7,4 kg

Teža likalnika: 0,8 kg

Teža likalnika in podstavka: 5,1 kg

Garancija

2-letna mednarodna garancija

Zelena učinkovitost

Način za varčevanje energije

Varčevanje z energijo*: 50 %

Embalaža izdelka: Možnost 100 % recikliranja

Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

* Izpust pare (standard IEC60311) v primerjavi z 10

najbolje prodajanimi sistemskimi likalniki; preizkušeno

aprila 2017.
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