
 

 

Philips PerfectCare 9000 
Series
Staţie de călcat cu abur

Tehnologie ActiveSense
Garantat fără arsuri*
Fier de călcat ușor
Jet de abur de până la 750 g
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ălcare fără efort. Rezultate excelente.
ţia de călcat PerfectCare seria 9000 este prevăzută cu prima tehnologie din lume ce detectează 
terialele, denumită ActiveSense. Utilizând o cameră încorporată şi inteligenţă artificială, ştie ce 
ci şi adaptează temperatura şi cantitatea de abur pentru rezultate fără efort.

Călcare fără efort cu rezultate excelente
• Reglează automat setările
• Singura staţie de călcat cu abur care știe ce calci
• Garantat fără arsuri pe toate articolele ce pot fi călcate

Foarte comod de utilizat
• Oprire automată când fierul este lăsat nesupravegheat
• Easy De-calc Plus
• Rezervor mare de apă, de 1,8 l, detașabil pentru reumplere ușoară
• Blocare de siguranţă pentru transport sigur și ușor
• Tehnologie de atenuare a zgomotului produs de abur

Îndepărtare ușoară a cutelor cu abur puternic automat
• Abur automat inteligent pentru călcare mai rapidă și mai ușoară
• Fier de călcat cu greutate redusă, ideal pentru călcat vertical
• Abur puternic pentru cea mai eficientă îndepărtare a cutelor
• Talpă SteamGlide Elite pentru alunecare și durabilitate optime



 Știe ce calci

Tehnologia ActiveSense recunoaște 
materialele utilizând o cameră încorporată și 
inteligenţă artificială.

Reglează automat setările

Aceasta reglează automat temperatura și 
cantitatea de abur pentru a oferi rezultate 
excelente pentru toate materialele.

Abur automat inteligent

Călcatul este finalizat rapid și cu efort minim, 
cu noua tehnologie cu senzor de mișcare care 
recunoaște când miști fierul de călcat pentru a 
elibera automat abur

Abur foarte puternic

Aburul continuu și puternic pătrunde cu 
ușurinţă chiar și în cele mai groase materiale. 
Cutele persistente dispar datorită jetului de 
abur suplimentar pe care îl poţi folosi exact 
acolo unde ai nevoie.

Garantat fără arsuri

Datorită sistemului de răcire rapidă, garantăm 
că această staţie de călcat nu va produce arsuri 
pe niciun material ce poate fi călcat atunci când 
este lăsată nesupravegheată. Poţi să o lași pe 
haine sau pe masa de călcat.

Fier de călcat ușor

Fierul este incredibil de ușor și comod de 
manevrat, alunecând ușor și reducând 
solicitarea asupra încheieturii mâinii. Datorită 
greutăţii minime, poate fi folosit ușor și pentru 
călcarea verticală a perdelelor și a hainelor de 
pe umeraș.

Rezervor de apă detașabil de 1,8 l

Rezervorul transparent de 1,8 l îţi oferă până la 
2 ore de utilizare continuă. Când rezervorul de 
apă se golește, vei fi avertizat de un indicator 
luminos. Oricând dorești, poţi să umpli ușor 
rezervorul de la robinet.

Talpă SteamGlide Elite

SteamGlide Elite este cea mai bună talpă pe 
care am creat-o pentru performanţă optimă de 
alunecare și rezistenţă maximă la zgâriere. Baza 
sa din oţel inoxidabil este de două ori mai dură 
decât bazele obișnuite din aluminiu, iar învelișul 
nostru patentat cu 6 straturi și strat avansat de 
titan alunecă fără efort pentru cele mai rapide 
rezultate.

Easy De-calc Plus

Detartrarea regulată îţi protejează fierul, îi 
prelungește durata de viaţă și asigură cele mai 
bune performanţe ale aburului. Sistemul Easy 
De-Calc Plus colectează calcarul continuu, iar 
un indicator luminos și un semnal sonor te 
anunţă când recipientul trebuie golit. Scoate 
doar dopul și golește apa și particulele de 
calcar.
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Specificaţii generale
• Sistem depozitare cablu: Compartiment
• ActiveSense
• Depozitare furtun: Compartiment
• Sistem de notificare pentru detartrare: Notificare 

sonoră și luminoasă
• Garanţie: 2 ani + 1 an la înregistrare
• Presiune max. în bari: 9,0
• Material cablu de alimentare: Material textil
• Blocare de siguranţă la transport
• Talpă: SteamGlide Elite
• Jet de abur de până la (g): 750
• Debit de abur de până la (g/min): 180
• Fier de călcat ultra-ușor
• Abur automat cu tehnologie inteligentă pentru 

abur automat

Ușor de utilizat
• Capacitate rezervor de apă: 1800 ml
• Timp de încălzire: 2 min.
• Oprire automată de siguranţă
• Rezervor de apă detașabil
• Lungime cablu de alimentare: 1,8 m
• Lungime furtun: 1,8 m

Tehnologie
• Tehnologie ActiveSense
• Talpă cu răcire rapidă
• Atenuare a zgomotului produs de abur
• Tehnologie pentru abur silenţios
• Tehnologie inteligentă pentru abur automat

Îndepărtare rapidă a cutelor
• Alimentare: 3100 W

Eficienţă ecologică
• Economie de energie*: 22 %

Gestionarea calcarului
• Decalcifiere și curăţare: Easy De-calc Plus

Dimensiune și greutate
• Greutatea fierului: 0,97 kg
• Dimensiunile ambalajului (lxHxL): 33,4 x 35 x 

57,4 cm
• Dimensiunile produsului (lxHxL): 22,9 x 28,8 x 

49,3 cm
• Greutate totală cu ambalaj: 8,8 kg
• Greutatea fierului + bază: 5,5 kg
•
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* Pe toate materialele ce pot fi călcate
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