Stoomgenerator
PerfectCare 8000
Series
Snelheidsmodus
Intelligent automatisch stomen
Gegarandeerd geen
brandplekken*
Ultralicht strijkijzer

PSG8140/80

Het strijkijzer dat de stoom afstemt op uw
strijksnelheid
Moeiteloos strijken. Snelle resultaten.
Met de PerfectCare 8000-serie kunt u moeiteloos strijken dankzij onze nieuwe
sensortechnologie. U kunt verticaal en horizontaal strijken met automatische
stoom. De snelheidsmodus stemt de hoeveelheid stoom af op uw strijksnelheid
voor nog snellere resultaten.
Moeiteloos strijken met snelle resultaten
Stemt de stoom af op uw strijksnelheid
Strijk moeiteloos met automatische stoom
Ultieme prestaties
Vernieuwde bewegingssensor voor eenvoudig verticaal gebruik
Uiterst krachtige stoom voor het verwijderen van kreuken
OptimalTemp-technologie, gegarandeerd geen brandplekken*
Extra handig in gebruik
Ultralicht strijkijzer voor eenvoudig verticaal stomen
SteamGlide Elite-zoolplaat voor de ultieme soepele strijkervaring
Afneembaar waterreservoir van 1,8 l voor eenvoudig bijvullen
Easy De-Calc voor een langere levensduur van uw strijkijzer
Demping van stoomgeluid om lawaai te minimaliseren
Strijkijzer schakelt zichzelf automatisch uit indien u het even niet gebruikt
Draagvergrendeling om veilig en eenvoudig mee te nemen

Stoomgenerator

PSG8140/80

Kenmerken

Speciﬁcaties

Snelheidsmodus
Strijk sneller met de snelheidsmodus. Uw
strijkijzer stemt de ideale hoeveelheid stoom
automatisch af op uw strijksnelheid.
Intelligent automatisch stomen
Onze nieuwe bewegingssensor weet precies
wanneer het strijkijzer over uw kleding
beweegt en levert automatisch krachtige
stoom. Ontspan en geniet van moeiteloos
strijken terwijl het strijkijzer het stoomwerk voor
u doet.
Automatische verticale stoom
Dankzij de nieuwe
bewegingssensortechnologie die uw
bewegingen in elke richting herkent, kunnen
we u de ervaring bieden om automatisch
hangende kleding, gordijnen en beddengoed
te stomen, zonder enige moeite.
Uiterst krachtige stoom
Krachtige, continue stoom voor het eﬀectief
verwijderen van zelfs de meest hardnekkige
kreuken in de dikste stoﬀen.
OptimalTEMP
Behaal geweldige resultaten met één ideale
temperatuur dankzij OptimalTemp,
gegarandeerd geen brandplekken *
Ultralicht strijkijzer

SteamGlide Elite-zoolplaat
De SteamGlide Elite is onze beste zoolplaat en
biedt ultieme glijprestaties en maximale
krasbestendigheid. De roestvrijstalen voet is
twee keer zo hard als een normale aluminium
voet en onze gepatenteerde coating van zes
lagen met geavanceerde titanium laag glijdt
moeiteloos over uw kleding voor het snelste
resultaat.
Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter
Het transparante waterreservoir van 1,8 liter
biedt tot 2 uur ononderbroken gebruik.
Wanneer het waterreservoir leeg is, wordt u er
door het indicatielampje aan herinnerd dat u
het waterreservoir moet bijvullen. Dit kunt u
eenvoudig onder de kraan doen via de grote
vulopening.
Easy De-Calc
Regelmatig ontkalken beschermt uw strijkijzer,
verlengt de levensduur en zorgt voor de beste
stoomprestaties. Het exclusieve Easy De-Calcsysteem verzamelt continu kalkaanslag en is
uitgerust met een indicatielampje om u te
laten weten wanneer het moet worden
geleegd. Haal de stekker uit het stopcontact en
laat het water en de kalkdeeltjes wegstromen.
Demping van stoomgeluid
Geluiddempende ﬁlters minimaliseren de ruis
van de stoom, zodat onze krachtige stoom het
geluid van televisie, muziek of gezin niet
overstemt.
Automatische uitschakeling
Automatische uitschakeling om energie te
besparen en voor gemoedsrust.

Het strijkijzer is verbluﬀend licht en prettig in
gebruik. Het glijdt moeiteloos over uw
kledingstukken en vermindert de belasting van
uw pols. Door het minimale gewicht van
slechts 800 g is het strijkijzer ook handig om
gordijnen en hangende kleding verticaal te
stomen.

Draagvergrendeling
Vergrendel uw strijkijzer veilig op het
basisstation om het eenvoudig overal in huis te
kunnen dragen en het risico van contact met de
hete zoolplaat te beperken.
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Technologie
DynamiQ-technologie: Tweede generatie
OptimalTEMP-technologie
Demping van stoomgeluid: Nee
Snelle kreukverwijdering
Continue stoom: Tot 170 g/min
Druk: Max. 8,5 bar
Vermogen: Maximaal 2700 W
Stoomstoot: Tot 700 g
Voltage: 220 - 240 volt
Gebruiksvriendelijk
Veilig op alle strijkbare kleding
Zoolplaat: SteamGlide Elite
Capaciteit waterreservoir: 1800 ml
Afneembaar waterreservoir
Waarschuwing water bijna op
Opwarmtijd: 2 min.
Elk moment bij te vullen tijdens gebruik
Geschikt voor kraanwater
Kalkbeheer
Schoonmaken en ontkalken: Easy De-calc
Plus
Calc-Clean-herinnering: Licht en geluid
Algemene speciﬁcaties
Lengte van de slang: 1,8 m
Opbergen slang: Compartiment
Netsnoerlengte: 1,8 m
Netsnoeropslag: Compartiment
Garantie: 2 jaar wereldwijde garantie
Energiezuinig: 22 %
Afmetingen en gewicht
Afmetingen verpakking (b x h x d): 56,7 x 35 x
32,7 cm
Productafmetingen (b x h x d): 47,5 x 28,8 x
22,9 cm
Totale gewicht inclusief verpakking: 7,4 kg
Gewicht van strijkijzer: 0,85 kg
Gewicht van strijkijzer + voet: 4,9 kg

* Op alle strijkbare stoﬀen

