
 

 

Philips PerfectCare 
Compact
Parní generátor

Max. tlak čerpadla 6,5 baru
Parní ráz až 400 g
1,5litrová nádržka na vodu
Zámek pro přenášení
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áš nejkompaktnější generátor páry
ný a trvalý výstup páry umožňuje rychle zvládnout veškeré žehlení – a díky technologii 
ptimalTEMP ani není nutné upravovat teplotu. Lehké, kompaktní provedení usnadňuje 
ládání a používání.

Kompaktní technologie
• Velká nádržka zajistí dlouhé používání
• Bezpečnostní vypnutí žehličky, je-li ponechána bez obsluhy
• Nízká hmotnost a kompaktní rozměry pro snadné skladování a používání
• Zámek pro přenášení pro snadnou a bezpečnou přepravu

Není potřeba žádné nastavování teploty, garantuje nespálení
• Bezpečné pro všechny žehlitelné oděvy, garance nespálení
• Technologie OptimalTEMP – není nutné nastavovat teplotu

Rychlé žehlení s nepřetržitým napařováním
• Úspora energie díky režimu ECO
• Zabudovaná nádoba Calc Clean – žádné zásobníky, žádné další výdaje
• Žehlicí plocha SteamGlide odolná proti poškrábání skvěle klouže
• Výkonné napařování pro dokonalé odstranění záhybů



 1,5l nádržka na vodu

1,5l průhledná nádržka umožňuje 1,5 hodiny 
nepřetržitého používání. Hladina vody je dobře 
vidět a díky velkému plnicímu otvoru je možné 
ji snadno doplnit vodou přímo z kohoutku.

Automatické vypnutí

Funkce automatického vypnutí sama po pár 
minutách vypne parní generátor, pokud jej 
nebudete používat. Tím vám generátor šetří 
energii a starosti.

Kompaktní a praktický

Lehký, kompaktní formát se výborně skladuje 
a dobře sedí na žehlicím prkně. Díky exkluzivní 
technologii ProVelocity jsou naše parní 
generátory menší a kompaktnější než kdy dřív.

Úspora energie

Šetřete energii a užívejte si stejně kvalitních 
výsledků. Režim ECO snižuje spotřebu energie 
na oděvy, které vyžadují méně páry.

Garance nespálení látky

Díky technologii OptimalTEMP garantujeme, 
že tato žehlička nikdy nespálí žádnou tkaninu 
určenou k žehlení. Můžete ji dokonce nechat 
položenou na oblečení na žehlicím prkně. 
Žádné spálení ani poškození. Garantujeme.

Bez potřeby nastavování teploty

Žehlete vše od hedvábí po džíny bez 
upravování teploty. S technologií 
OptimalTEMP není nutné nastavování nebo 
volič. Díky tomu už nemusíte prádlo předem 

třídit nebo čekat na zahřátí a ochlazení 
žehličky. Jste připraveni kdykoli a na jakoukoli 
látku.

Bezpečný zámek pro přenášení

Bezpečné uzamkne žehličku k základně pro 
snadné přenášení v domě a snížení rizika 
náhodného kontaktu s horkou žehlicí plochou.

Chytré odstranění vodního kamene

Náš vestavěný systém odstraňování vodního 
kamene Smart Calc Clean vám připomene, kdy 
je třeba odstranit vodní kámen. Obsahuje 
nádobu, se kterou je odstranění vodního 
kamene snadné. To znamená, že nepotřebujete 
žádné zásobníky a nevznikají žádné další výdaje.
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Přednosti
Parní generátor
Max. tlak čerpadla 6,5 baru Parní ráz až 400 g, 1,5litrová nádržka na vodu, Zámek pro přenášení
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Skladování
• Zámek pro přenášení: Pro přepravu a bezpečnost
• Úložný prostor pro kabel: Upevnění na suchý zip
• Ukládání hadice: Přihrádka pro skladování hadice

Snadné použití
• Bezpečné na všech žehlitelných tkaninách: 

Dokonce i jemné, jako je hedvábí
• Objem nádržky na vodu: 1 500 ml
• Žehlicí plocha pro snadné klouzání: 3 hvězdiček
• Název žehlicí plochy: Žehlicí plocha SteamGlide
• Automatické bezpečnostní vypnutí
• Doplnění kdykoliv během používání
• Volný kabel (otočný): Volnost pohybu i s kabelem 

v rozsahu 180°
• Vhodná voda z vodovodu
• Délka síťové šňůry: 1,8 m
• Délka hadice: 1,6 m
• Integrovaná zástrčka
• Napařovací špička Precision
• Připraveno k použití: Světelný indikátor, Zvukový 

indikátor
• Žehlicí plocha odolná proti poškrábání: 

4 hvězdiček

Včetně příslušenství
• Nádoba Calc Clean

Záruka
• Celosvětová záruka 2 roky

Technologie
• Technologie OptimalTEMP
• Pro všechny žehlitelné tkaniny
• Bez spálení

• Bez potřeby nastavování teploty
• Generátor páry ProVelocity
• Procesor Smart Control

Rychlé odstraňování záhybů
• Tlak: Maximální tlak čerpadla 6,5 baru
• Spotřeba: 2 400 W
• Parní ráz: až 400 g
• Trvalý výstup páry: Až 120 g/min
• Napětí: 220–240 V
• Vertikální napařování
• Připraveno k použití: 2 min
• Různé úrovně páry
• Napařování na vyžádání

Ekologická účinnost
• Režim úspory energie
• Úspora energie*: 30 %
• Použité recyklované plasty: 30 %
• Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Správa měřítka
• Odstranění vodního kamene a čištění: Chytrý Calc 

Clean
• Funkce připomenutí odvápnění: Světlo, Zvuk, 

žádné zásobníky, žádné další výdaje

Velikost a hmotnost
• Hmotnost žehličky: 1,2 kg
• Rozměry balení (Š x V x H): 23 x 27,5 x 39,3 cm
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 19,3 x 22,3 x 

37,3 cm
• Celková hmotnost s balením: 3,85 kg
• Hmotnost žehličky + základny: 2,95 kg
•
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Specifikace
Parní generátor
Max. tlak čerpadla 6,5 baru Parní ráz až 400 g, 1,5litrová nádržka na vodu, Zámek pro přenášení

* Úspora energie až 30 % v režimu ECO ve srovnání s režimem Turbo 
dle standardu IEC 60311

* Ve srovnání s parní žehličkou Philips Azur

http://www.philips.com

