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Krachtigste stoom voor het snelste strijkwerk*
Ultracomfortabel strijken en Silent Steam-technologie

PerfectCare-Elite Silence is het beste strijkijzer met stoomgenerator van Philips

met Silent Steam-technologie: geluidsarm maar toch zeer krachtig. Strijk alles van

jeans tot zijde zonder temperatuurinstelling. Gegarandeerd geen schroeiplekken

op alle strijkbare kleding.

Zorgeloos strijken zonder temperatuurinstelling

Zeer krachtige stoom voor ultrasnelle strijkresultaten

Silent Steam-technologie: krachtige stoom met minimaal geluid

Van spijkerbroeken tot zijde zonder de temperatuur in te stellen

Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te zetten

Snel en krachtig strijken

Ontkalk uw apparaat effectief en eenvoudig voor een langere levensduur

licht strijkijzer voor gemakkelijker en comfortabeler strijken

Geschikt voor kraanwater, elk moment bij te vullen tijdens het strijken

Automatisch uitgeschakeld voor gemoedsrust en energiebesparing

Energie besparen met de ECO-modus

Druk tot 7,3 bar

Onze best glijdende zoolplaat
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Kenmerken

Easy De-Calc Plus

Extreem langdurige stoomprestaties: de

exclusieve en goed bereikbare Easy De-Calc-

functie van Philips is ideaal om de gevolgen

van hard water tegen te gaan en verlengt de

levensduur van de stoomgenerator. Uw

strijkijzer geeft middels een lampje en een

geluid aan wanneer het apparaat moet worden

gereinigd. Open de Easy De-Calc-knop

wanneer het apparaat is afgekoeld en vang het

vuile water met kalk op in een kop.

Energiezuinig

Met de ECO-modus, waardoor er minder stoom

wordt gegenereerd, kunt u energie besparen

zonder dat dit ten koste gaat van het

strijkresultaat. Voor sneller strijken schakelt u

naar de Turbo-modus. Die genereert meer

stoom.

Gebruiksvriendelijk

Het strijkijzer van de stoomgenerator heeft een

ideaal gewicht: het is verbluffend licht en

aangenaam in gebruik. Het glijdt moeiteloos

over uw kledingstukken, verwijdert de

hardnekkigste kreuken in een mum van tijd en

vermindert de druk op uw pols. Het maakt ook

verticaal stomen zeer eenvoudig en effectief. U

kunt nu eenvoudig en efficiënt verticaal

kreuken verwijderen uit kwetsbare

kledingstukken, zoals jasjes, jurken en zelfs

moeilijk te strijken kledingstukken met stukjes

metaal, decoraties, knoppen, etc.

Zeer krachtige stoom

De innovatieve stoomgenerator genereert extra

krachtige stoom die diep in de kleding

doordringt. Strijken ging nog nooit zo snel en

gemakkelijk. De stoomkracht kan naar wens

worden ingesteld.

OptimalTEMP-technologie

U kunt nu strijken zonder de temperatuur in te

stellen, van spijkerbroeken tot zijde.

Gegarandeerd geen schroeiplekken op alle

strijkbare stoffen. Revolutionaire technologie

met 1) de Advanced Smart Control-processor,

die de temperatuur van de zoolplaat exact

regelt 2) de extreem krachtige Multi-chamber

cyclonische stoomgenerator, voor een

krachtige, consistente stoomafgifte en een

ultralicht strijkijzer, voor snel en eenvoudig

strijken.

Op elk willekeurig moment aanvullen met

kraanwater

Uw stoomgenerator is ontworpen voor gebruik

met kraanwater. Wanneer tijdens het strijken

het water opraakt, vult u het eenvoudig bij

zonder te wachten of uw apparaat uit te

schakelen.

Veilige standaard

De innovatieve OptimalTEMP-technologie van

Philips garandeert dat alle strijkbare stoffen

kunnen worden gestreken zonder dat er

schroeiplekken ontstaan. Tijdens het strijken

hoeft u dus niet uw strijkijzer terug op het

basisstation te zetten. U kunt de hete zoolplaat

op de kleding of de katoenen strijkplankhoes

laten staan zonder extra accessoire. Uw kleding

beschadigt niet en de strjikplankhoes ook niet.

Dit maakt het strijken makkelijker en het vergt

minder inspanning van uw polsen.

Automatische uitschakeling

Om energie te besparen schakelt de functie

Automatische uitschakeling het apparaat

automatisch uit wanneer het een paar minuten

niet is gebruikt.

Silent Steam-technologie

U kunt nu strijken terwijl u met de rest van het

gezin TV kijkt, zonder dat u last hebt van het

geluid van de stoomgenerator. Silent Steam-

technologie zorgt voor rustige en zeer krachtige

stoomafgifte. De stoomgenerator is uitgerust

met geluiddempende stoomfilters voor een

vermindering van het stoomgeluid en met een

geluiddempend platform om het geluid van de

pomp in de voet te verminderen.

Druk tot 7,3 bar

Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. Er

wordt continu krachtige stoom gegenereerd die

diep in de kleding doordringt. Strijken ging nog

nooit zo snel en gemakkelijk. De stoomkracht

kan naar wens worden ingesteld.

T-ionicGlide-zoolplaat

Onze best glijdende, krasbestendige

vijfsterrenzoolplaat met geïntegreerde

titanium-oxidelaag

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

Zoolplaat: T-ionicGlide

OptimalTEMP-technologie

Veilige standaard

Silent Steam-technologie

Verticaal stomen

Variabele stoominstellingen

Stoomtip

Vermogen: 2400 W

Stoomstoot: 500 g

Continue stoomproductie: Maximaal

150 g/min

Druk: Tot 7,3 bar

Gebruiksvriendelijk

Veilig voor alle stoffen: Zelfs voor kwetsbare

stoffen zoals zijde

Capaciteit waterreservoir: 1800 ml

Water bijvullen en legen: Afneembaar

waterreservoir, Extra grote vulopening

Elk moment bij te vullen

Opwarmtijd: 2 min.

Zeer licht en comfortabel

Beveiliging: automatische uitschakeling

Opbergsysteem: Draagvergrendeling

Waarschuwing bij laag waterniveau

Opbergvak voor snoer: Snoeropbergruimte

Netsnoerlengte: 1,8 m

Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

Lengte van de slang: 1,7 m

Open handgreep

Duurzaamheid

Energiebesparingsmodus

Ontkalkingsfunctie

Geschikt voor kraanwater

Calc-Clean-herinnering

Calc-Clean-oplossing: Easy De-Calc Plus

Technische specificaties

Gewicht van strijkijzer: 0,8 kg

Gewicht van strijkijzer + voet: 5,1 kg

Afmetingen van het product: 23,3 x 28,5 x

45,3 cm

Afmetingen van de verpakking: 31 x 35 x 51 cm

Voltage: 220 - 240 volt

* Gewicht en stoomtoevoer van het strijkijzer (norm

IEC60311), vergeleken met de 10 bestverkochte

stoomsystemen, getest in dec. 2014
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