
 

 

Philips PerfectCare Elite
Staţie de călcat cu abur

Presiune max. de 7,5 bari
Jet de abur de până la 520 g
Rezervor de apă de 1,8 l
Rezervor de apă detașabil
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el mai puternic abur pentru cea mai rapidă călcare*

 fierul de călcat ultra-uşor
rfectCare Elite Silence este cea mai bună şi mai eficientă staţie de călcat cu abur de la 
ilips. Cu tehnologia OptimalTEMP poţi călca acum de la blugi la mătase fără a regla 
peratura. Garantează lipsa arsurilor pe hainele ce pot fi călcate.

Nu necesită nicio setare de temperatură, garantat fără arsuri
• Calcă de la blugi la mătase, fără să modifici setarea de temperatură
• Talpa fierbinte poate fi lăsată în siguranţă pe masa de călcat

Călcat rapid cu abur puternic și continuu
• Abur puternic pentru cea mai eficientă îndepărtare a cutelor
• Sistemul de decalcifiere ușoară și eficientă
• Talpa Philips rezistentă la zgârieturi cu cea mai bună alunecare
• Economisește energie cu modul ECO

Cea mai bună experienţă de călcare
• Ușor și comod de manevrat
• Recipient mare de apă, detașabil pentru reumplere ușoară
• Blocare de siguranţă la transport
• Oprire automată, pentru a garanta siguranţa și economia de energie



 Rezervor de apă detașabil de 1,8 l

Rezervorul de apă detașabil poate fi reumplut 
cu ușurinţă în orice moment, fără a opri 
aparatul. Acesta are un orificiu de umplere 
mare, care îţi permite să umpli rezervorul de 
apă ţinându-l sub robinet. Are o capacitate de 
1,8 l, astfel încât vei beneficia de până la 2 ore 
de utilizare continuă, fără nevoia de a umple din 
nou rezervorul.

Economie de energie

Modul ECO îţi permite să economisești 
energie, fără a compromite rezultatele călcării. 
Modul ECO utilizează o cantitate redusă de 
abur, însă suficientă pentru a călca toate 
articolele vestimentare.

Tehnologie OptimalTEMP

Cu tehnologia OptimalTEMP, nu vei mai irosi 
timpul schimbând setările de temperatură sau 
sortând în prealabil articolele vestimentare. 
Poţi călca de la blugi la mătase, garantat fără 
arsuri, mulţumită combinaţiei perfecte dintre 
temperatură și aburul puternic continuu.

Blocare de siguranţă la transport

Staţia de călcat cu abur include un sistem de 
blocare de siguranţă la transport ce fixează 
bine staţia de călcat de baza acesteia, fără a 
exista riscul de a aluneca sau ca talpa fierbinte 
să fie atinsă. Astfel, garantează un transport 
sigur și ușor în casă, de la și către spaţiul de 
depozitare.

Sprijinire sigură

Tehnologia inovatoare OptimalTEMP 
garantează că nu vor exista arsuri pe niciunul 
dintre articolele care pot fi călcate. Pe lângă 
siguranţa pe care ţi-o oferă în timpul călcării, 
înseamnă și că poţi lăsa talpa fierbinte a fierului 
direct pe masa de călcat din bumbac, fără a o 
deteriora deloc. Acest lucru contribuie la 
reducerea disconfortului încheieturilor 
mâinilor, deoarece nu va trebui să ridici la fel 
de des fierul de călcat de pe baza acestuia.

Oprire automată de siguranţă

Funcţia de oprire automată de siguranţă 
oprește automat staţia de călcat cu abur dacă 
nu este utilizată timp de câteva minute. Astfel 
se economisește energie și îţi oferă siguranţă și 
liniște.
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Stocare
• Blocare de siguranţă la transport: Pentru transport 
și siguranţă

• Sistem depozitare cablu: Compartiment de 
depozitare a cablului, Velcro fix

• Depozitare furtun: Compartiment de depozitare a 
furtunului

Ușor de utilizat
• Sigur pe toate materialele ce pot fi călcate: Chiar și 

pe cele delicate, precum articolele din mătase
• Capacitate rezervor de apă: 1800 ml
• Timp de încălzire: 2 min.
• Performanţa de alunecare a tălpii: 5 stele
• Nume talpă: T-ionicGlide
• Oprire automată de siguranţă
• Rezervor de apă detașabil
• Alertă pentru nivel scăzut al apei
• Reumple oricând în timpul utilizării
• Poate fi folosită apa de la robinet
• Lungime cablu de alimentare: 1,8 m
• Suport de sprijin extrem de stabil
• Lungime furtun: 1,7 m
• Vârf de precizie pentru abur
• Gata de utilizare: Indicator luminos, Indicator 

sonor
• Rezistenţa la zgârieturi a tălpii: 5 stele
• Orificiu de umplere foarte mare

Garanţie
• 2 ani garanţie internaţională

Tehnologie
• Tehnologie OptimalTEMP

• Camera de abur ciclonic
• Pentru toate materialele care pot fi călcate
• Fără arsuri
• Nu este necesară nicio setare de temperatură
• Procesor Smart Control

Îndepărtare rapidă a cutelor
• Presiune: Max. 7,5 bari
• Alimentare: Max. 2700 W
• Jet de abur: Până la 520 g
• Jet de abur continuu: Până la 155 g/min
• Tensiune: 220 - 240 V
• Jet de abur vertical
• Gata de utilizare: 2 min.
• Mai multe niveluri de setări pentru abur
• Abur la cerere

Eficienţă ecologică
• Mod economic
• Ambalaj produs: 100% reciclabil
• Manual de utilizare: hârtie reciclată 100%

Gestionarea calcarului
• Decalcifiere și curăţare: Easy De-calc Plus
• Notificare pentru decalcifiere: Lumină, Da

Dimensiune și greutate
• Greutatea fierului: 0,8 kg
• Dimensiunile ambalajului (lxHxL): 31 x 35 x 51 cm
• Dimensiunile produsului (lxHxL): 23,3 x 28,5 x 

45,3 cm
• Greutatea fierului + bază: 5,1 kg
•
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Specificaţii
Staţie de călcat cu abur
Presiune max. de 7,5 bari Jet de abur de până la 520 g, Rezervor de apă de 1,8 l, Rezervor de apă detașabil

* Greutatea fierului și debit de abur (norma IEC60311) vs. cele mai 
bine vândute 10 de staţii de călcat cu abur; testate în decembrie 2014
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