Philips PerfectCare Expert
Plus
Żelazko z generatorem
pary

Ciśnienie do 7,5 bara
Silne uderzenie pary do 520 g
Odłączany zbiornik wody 1,8 l
Superlekkie żelazko

GC8962/40

Niewiarygodnie lekkie i wydajne
Szybka i komfortowa praca
Generator pary PerfectCare Expert Plus został zaprojektowany z myślą o komforcie i wygodzie
użytkowania. Jest niezwykle lekki i łatwy w użyciu, a jednocześnie zapewnia silny strumień pary
umożliwiający osiągnięcie doskonałych efektów w krótszym czasie. Technologia OptimalTEMP
gwarantuje bezpieczeństwo wszystkich ubrań przeznaczonych do prasowania.
Nie trzeba ustawiać temperatury, gwarancja bezpieczeństwa tkanin
• Technologia OptimalTEMP nie wymaga regulacji temperatury
• Bez ryzyka przypalenia
Szybkie prasowanie dzięki ciągłemu, silnemu strumieniowi pary
• Oszczędność energii dzięki trybowi ECO
• Silny strumień pary zapewniający skuteczne usuwanie zagnieceń
• Łatwy w obsłudze system usuwania kamienia zapewnia długotrwałą wydajność
• Stopa SteamGlide Advanced, wyjątkowo dobry poślizg i najwyższa trwałość
Dodatkowa wygoda
• Niesamowita lekkość i wygodne manewrowanie żelazkiem
• Mocne, lecz ciche uderzenie pary
• Duży, odłączany zbiornik wody o pojemności 1,8 l z możliwością szybkiego napełniania
• Zabezpieczenie na czas przenoszenia
• Funkcja automatycznego wyłączania powoduje wyłączenie żelazka zostawionego bez nadzoru
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Zalety
Bez konieczności regulacji temperatury

Odpowiednia ilość pary

dowolnej tkaninie. Jej podstawa ze stali
szlachetnej jest dwa razy twardsza niż zwykłe
aluminiowe stopy, a opatentowana 6warstwowa powłoka z zaawansowaną
tytanową warstwą z łatwością przesuwa się po
tkaninie, pozwalając na szybsze prasowanie.
Funkcja Easy De-Calc

Prasuj wszystko — od jedwabiu po dżins —
bez konieczności zmiany ustawień
temperatury. Dzięki technologii OptimalTEMP
pokrętło i ustawienia są zbędne. Nie trzeba już
tracić czasu na wstępne sortowanie prania albo
czekanie, aż żelazko się nagrzeje lub ostygnie.
W każdej chwili możesz wyprasować dowolną
tkaninę.

Silny, ciągły strumień pary z łatwością poradzi
sobie nawet z najgrubszymi tkaninami. Oporne
zagniecenia znikną pod wpływem silnego
uderzenia pary. Ta dodatkowa pomoc przydaje
się podczas odświeżenia strojów i zasłon przez
ich prasowanie w pionie.
Niewielka waga żelazka

Bez ryzyka przypalenia

Regularne usuwanie kamienia chroni żelazko,
przedłuża jego żywotność oraz zapewnia
optymalną wydajność wytwarzania pary. Nasz
wyjątkowy system Easy De-Calc na bieżąco
gromadzi kamień, a wskaźnik informuje o
konieczności opróżnienia zbiornika.
Wystarczy wyjąć zatyczkę i wylać wodę razem
z cząsteczkami kamienia.
Technologia Silent Steam

Dzięki technologii OptimalTEMP możesz mieć
pewność, że to żelazko nie przypali żadnej
tkaniny nadającej się do prasowania. Możesz
nawet zostawić je włączone na ubraniu lub
desce do prasowania bez żadnego ryzyka
zniszczenia czy wybłyszczenia tkaniny.

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.
Stopa SteamGlide Advanced
Wyciszające filtry minimalizują dźwięki
generowania pary, więc mocny strumień pary
nie będzie Ci przeszkadzał podczas oglądania
telewizji, słuchania muzyki lub rozmowy z
rodziną.

Stopa SteamGlide Advanced to nasza najlepsza
stopa, która zapewnia płynny poślizg na
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Dane techniczne
Technologia

• Technologia OptimalTemp
• Cykloniczna komora na parę
• Do wszystkich tkanin przeznaczonych do
prasowania
• Brak ryzyka przypalenia
• Bez konieczności regulacji temperatury
• Technologia Silent Steam

Intuicyjność

• Bezpieczeństwo dla wszystkich tkanin
przeznaczonych do prasowania: Nawet
delikatnych, takich jak jedwab
• Pojemność zbiornika wody: 1800 ml
• Poślizg stopy żelazka: 5 stars
• Stopa żelazka: SteamGlide Advanced
• Automatyczne wyłączanie
• Odłączany zbiornik wody
• Alarm niskiego poziomu wody
• Napełniaj w dowolnym momencie
• Możliwość stosowania wody z kranu
• Długość przewodu zasilającego: 1,65 m
• Długość węża: 1,7 m
• Precyzyjna końcówka parowa
• Gotowość do użycia: Wskaźnik świetlny
• Odporność stopy żelazka na zarysowania: 5 stars

Szybkie usuwanie zagnieceń
•
•
•
•
•

Ciśnienie: Maks. 7,5 bara
Zasilanie: Maks. 2100 W
Ciągły strumień pary: Do 120 g/min
Silne uderzenie pary: Do 520 g
Napięcie: 220–240 V

• Prasowanie w pionie
• Gotowość do użycia: 2 minute(s)
• Technologia pary na żądanie

Funkcja odkamieniania

• Usuwanie kamienia i czyszczenie: Funkcja Easy DeCalc
• Przypomnienie o usuwaniu kamienia: Sygnał
świetlny

Przechowywanie

• Zabezpieczenie na czas przenoszenia: Na potrzeby
transportu oraz ze względów bezpieczeństwa
• Schowek na wąż: Schowek na wąż

Wielkość i waga

• Wymiary opakowania (S x W x D):
31 x 31 x 47 cm
• Waga żelazka: 0,8 kg
• Wymiary produktu (S x W x D):
23,9 x 26,9 x 42,6 cm
• Łączna waga z opakowaniem: 5,5 kg
• Waga żelazka i podstawy: 4 kg

Zielona wydajność

• Tryb oszczędności energii
• Energooszczędność*: 45 %
• Opakowanie produktu: W 100% nadające się do
recyklingu
• Instrukcja obsługi: 100% przetworzony papier

Gwarancja

• 2 lata gwarancji
•
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* Z trybem ECO zaoszczędzisz do 30% energii w porównaniu z
trybem domyślnym zgodnie z normą IEC 60311

