
 

Żelazko z
generatorem pary

PerfectCare seria
9000

 
Technologia ActiveSense

Bez ryzyka przypalenia*

Niewielka waga żelazka

Silne uderzenie pary do 750 g

 

PSG9050/20

Jedyny generator pary, który wie, co prasujesz

Łatwe prasowanie. Doskonały efekt.

Żelazko PerfectCare z serii 9000 jest wyposażone w pierwszą na świecie

technologię wykrywania tkanin o nazwie ActiveSense. Dzięki wbudowanej

kamerze i sztucznej inteligencji urządzenie wie, co prasujesz, i dostosowuje

idealną temperaturę i ilość pary, aby uzyskać doskonałe rezultaty bez wysiłku.

Doskonałe efekty prasowania bez wysiłku

Jedyny generator pary, który wie, co prasujesz

Automatycznie dostosowuje ustawienia

Gwarancja bezpieczeństwa wszystkich ubrań przeznaczonych do prasowania

Automatyczny, potężny strumień pary — łatwe usuwanie zagnieceń

Inteligentna automatyczna regulacja pary ułatwiająca i przyspieszająca prasowanie

Silny strumień pary zapewniający skuteczne usuwanie zagnieceń

Niewielka waga żelazka sprawia, że jest ono idealne do prasowania w pozycji

pionowej

Stopa SteamGlide Elite, wyjątkowo dobry poślizg i najwyższa trwałość

Bardzo wygodne w użyciu

Duży, odłączany zbiornik wody o pojemności 1,8 l z możliwością szybkiego

napełniania

Technologia cichego wytwarzania pary

Funkcja odkamieniania Easy De-Calc Plus

Funkcja automatycznego wyłączania powoduje wyłączenie żelazka zostawionego

bez nadzoru

Zabezpieczenie na czas przenoszenia
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Zalety

Wie, co prasujesz

Dzięki wbudowanej kamerze i sztucznej

inteligencji technologia ActiveSense

rozpoznaje rodzaj tkaniny. Automatycznie

dostosowuje temperaturę stopy żelazka i ilość

generowanej pary, aby zapewnić doskonałe

efekty prasowania bez wysiłku.

Automatycznie dostosowuje ustawienia

Automatycznie reguluje temperaturę i ilość

pary, zapewniając doskonałe rezultaty na

każdej tkaninie.

Inteligentna automat. regulacja pary

Nasz inteligentny czujnik DynamiQ

precyzyjnie wykrywa czy i jak porusza się

żelazko. Dzięki temu zapewnia silny strumień

pary wtedy, kiedy jest potrzebny. Ułatwia to

prasowanie i skraca jego czas.

Bardzo duża moc pary

Silny, ciągły strumień pary z łatwością poradzi

sobie nawet z najgrubszymi tkaninami. Oporne

zagniecenia znikną pod wpływem silnego

uderzenia pary.

Bez ryzyka przypalenia

Dzięki systemowi szybkiego chłodzenia

żelazko nigdy nie przypali żadnej tkaniny,

którą można prasować, nawet jeśli pozostawi

się je bez nadzoru. Można po prostu

pozostawić je na prasowanym ubraniu lub

desce do prasowania.

Niewielka waga żelazka

Żelazko jest niesamowicie lekkie i wygodne w

obsłudze, przesuwa się gładko po tkaninie i

zmniejsza obciążenie nadgarstka. Minimalna

waga sprawia również, że doskonale nadaje

się do prasowania w pozycji pionowej zasłon i

wiszących ubrań.

Odłączany zbiornik wody o pojem. 1,8 l

Przezroczysty zbiornik wody o pojemności 1,8 l

zapewnia do dwóch godzin ciągłego

prasowania. Gdy zacznie brakować wody,

zaświeci się odpowiednia dioda. Zbiornik

można łatwo napełnić pod kranem, wlewając

wodę przez duży otwór.

Stopa SteamGlide Elite

Stopa SteamGlide Elite to nasza najlepsza

stopa, która zapewnia wyjątkowo dobry poślizg

i maksymalną odporność na zarysowania. Jej

podstawa ze stali szlachetnej jest dwa razy

twardsza niż zwykłe aluminiowe stopy, a

opatentowana 6-warstwowa powłoka z

zaawansowaną tytanową warstwą z łatwością

przesuwa się po tkaninie, pozwalając na

szybsze prasowanie
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Dane techniczne

Technologia

Technologia ActiveSense

DynamiQ

Stopa z technologią szybkiego chłodzenia

Ciche wytwarzanie pary

Technologia Silent Steam

Szybkie usuwanie zagnieceń

Moc: 3100 W

Wygodne użytkowanie

Pojemność zbiornika wody: 1800 ml

Odłączany zbiornik wody

Długość przewodu parowego: 1,8 m

Długość przewodu zasilającego: 1,8 m

Automatyczne wyłączanie

Czas nagrzewania: 2 min

Kontrola kamienia

Usuwanie kamienia i czyszczenie: Funkcja

odkamieniania Easy De-Calc Plus

Rozmiar i waga

Wymiary opakowania (S x W x D):

33,4 x 35 x 57,4 cm

Wymiary produktu (S x W x D):

22,9 x 28,8 x 49,3 cm

Łączna waga z opakowaniem: 8,8 kg

Waga żelazka: 0,97 kg

Waga żelazka i podstawy: 5,5 kg

Wydajność energetyczna

Energooszczędność*: 22 %

Informacje ogólne

Technologia ActiveSense

Funkcja AutoSteam z trybem DynamiQ

Przypomnienie o usuwaniu kamienia: Światło

i dźwięk

Schowek na przewód zasilający: Schowek

Schowek na przewód parowy: Schowek

Maksymalne ciśnienie (bar): 9,0

Osłona przewodu zasilającego: Tkanina

Zabezpieczenie na czas przenoszenia

Stopa żelazka: SteamGlide Elite

Silne uderzenie pary (g): 750

Maksymalny strumień pary (g/min): 180

Superlekkie żelazko

Gwarancja: 2 lata + 1 rok po zarejestrowaniu

produktu

* na wszystkich tkaninach przeznaczonych do

prasowania
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