
 

 

Philips PerfectCare Elite
Parný generátor

Max. tlak pary 7,5 baru
Zosilnená para až 520 g
nádoba na vodu s objemom 1,8 l
Odnímateľná nádoba na vodu
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ultra ľahkou žehličkou
rfectCare Elite je najlepší a najúčinnejší naparovací žehliaci systém od spoločnosti Philips. S 
hnológiou OptimalTEMP môžete teraz žehliť všetko od džínsov až po hodváb bez potreby 

stavovania teploty. Máte záruku, že pri žehlení nedôjde k prepáleniu žiadneho typu tkaniny.

Bez nastavovania teploty, garancia nespálenia látky
• Žehlite všetko od džínsov až po hodváb bez potreby meniť nastavenie teploty
• Horúcu žehliacu plochu môžete nechať bezpečne položenú na žehliacej doske

Rýchle žehlenie s kontinuálnym výstupom pary
• Výkonná para na neprekonateľné odstraňovanie záhybov
• Jednoduchý a výkonný systém odstraňovania vodného kameňa
• Žehliaca plocha od spoločnosti Philips je nejkĺzavejšia a najodolnejšia voči poškriabaniu
• Usporte energiu v režime ECO

Dokonalý zážitok pri žehlení
• Ľahká a pohodlná manipulácia
• Veľká oddeliteľná nádržka na vodu pre jednoduché plnenie
• Bezpečné ochranné zaistenie pri prenášaní
• Automatické vypnutie pre bezpečnosť a úsporu energie



 Odnímateľná 1,8 l nádoba na vodu

Odnímateľná nádoba na vodu vám umožňuje 
kedykoľvek jednoducho doplniť vodu bez 
toho, aby ste zariadenie museli vypnúť. 
Nalievací otvor na vodu je veľký, preto môžete 
vodu jednoducho doplniť priamo pod 
vodovodným kohútikom. Objem nádoby je 
1,8 l, takže môžete pohodlne žehliť až 2 hodiny 
bez prerušenia a bez toho, aby ste museli 
doplniť nádobu.

Úspora energie

Režim ECO vám umožňuje ušetriť energiu bez 
zníženia kvality výsledkov žehlenia. Režim ECO 
používa znížené množstvo pary, ktoré však je 
dostatočné na to, aby vyžehlilo všetko vaše 
oblečenie.

Technológia OptimalTEMP

S technológiou OptimalTEMP už nikdy 
nebudete musieť mrhať časom nastavovaním 
teploty, čakaním, kým sa teplota zmení či 
triedením oblečenia. Žehlite látky od džínsov 
až po hodváb – vďaka ideálnej kombinácii 
teploty a výkonnému kontinuálnemu výstupu 
pary zaručene nedôjde k prepáleniu žiadneho 
typu tkaniny.

Bezpečné zaistenie pri prenášaní

Váš naparovací žehliaci systém sa dodáva so 
zaistením pri prenášaní, ktoré bezpečne 
uzamkne žehličku na základni bez toho, aby 
hrozilo riziko pošmyknutia či popálenia na 
horúcej žehliacej ploche. Prenášanie systému 
po dome a jeho vyberanie zo skladovacieho 

priestoru či ukladanie doň je bezpečné a 
jednoduché.

Bezpečné odloženie

Inovatívna technológia OptimalTEMP zaručuje, 
že nedôjde k prepáleniu žiadnej žehliteľnej 
tkaniny. Vďaka tomu môžete bez obáv žehliť, 
no tiež to znamená, že horúcu žehliacu plochu 
môžete nechať položenú priamo na bavlnenej 
žehliacej doske bez toho, aby sa akokoľvek 
poškodila. Vďaka tomu sa znižuje námaha 
vašich zápästí, pretože už tak často nemusíte 
odkladať žehličku na základňu a brať ju späť.

Automatické bezpečnostné vypnutie

Funkcia automatického bezpečnostného 
vypnutia automaticky vypne naparovací žehliaci 
systém, ak sa nepoužíva niekoľko minút. Šetrí 
tak energiu a dodáva vám pocit istoty.
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Hlavné prvky
Parný generátor
Max. tlak pary 7,5 baru Zosilnená para až 520 g, nádoba na vodu s objemom 1,8 l, Odnímateľná nádoba na 
vodu
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Skladovanie
• Zaistenie pri prenášaní: Na použitie pri preprave 

a v záujme bezpečnosti
• Odkladanie kábla: Odkladací priestor na kábel, 

Suchý zips
• Skladovanie hadice: Odkladací priestor na hadicu

Jednoduché používanie
• Kapacita nádoby na vodu: 1800 ml
• Čas zohrievania: 2 minúta(y)
• Bezpečné na všetky tkaniny, ktoré sa môžu žehliť: 

Dokonca aj jemné tkaniny ako hodváb
• Kvalita kĺzania žehliacej plochy: 5 hviezdičiek
• Názov žehliacej plochy: T-ionicGlide
• Automatické bezpečnostné vypnutie
• Odnímateľná nádržka na vodu
• Upozornenie na nedostatok vody
• Dolievanie vody kedykoľvek počas používania
• Vhodné na použitie s vodou z vodovodu
• Dĺžka napájacieho kábla: 1,8 m
• Mimoriadne stabilný podstavec
• Dĺžka hadice: 1,7 m
• Presná naparovacia špička
• Pripravený na používanie: Svetelná kontrolka, 

Zvukový indikátor
• Odolnosť žehliacej plochy voči poškriabaniu: 

5 hviezdičiek
• Extra veľký plniaci otvor

Záruka
• 2-ročná celosvetová záruka

Technológia
• Technológia OptimalTEMP

• Cyklónová komora na paru
• Pre všetky tkaniny určené na žehlenie
• Garancia nespálenia látky
• Bez nastavovania teploty
• Procesor Smart Control

Rýchle odstraňovanie záhybov
• Tlak: Max. 7,5 baru
• Príkon: Max. 2 700 W
• Kontinuálny výstup pary: Až 155 g/min.
• Zosilnená para: Až 520 g
• Napätie: 220 - 240 V
• Zvislá para
• Variabilné nastavenia pary
• Pripravený na používanie: 2 minúta(y)
• Naparovanie na požiadanie

Ekologická efektivita
• Režim úspory energie
• Balenie produktu: 100 % recyklovateľné
• Návod na použitie: 100% recyklovaný papier

Systém ochrany proti vodnému kameňu
• Odstránenie vodného kameňa a čistenie: Funkcia 

Easy De-calc Plus
• Upozornenie na potrebu odstránenia vodného 

kameňa: Indikátor, Áno

Veľkosť a hmotnosť
• Rozmery balenia (š x v x d): 31 x 35 x 51 cm
• Hmotnosť žehličky: 0,8 kg
• Rozmery výrobku (š x v x d): 23,3 x 28,5 x 45,3 cm
• Hmotnosť žehličky + základne: 5,1 kg
•
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Technické údaje
Parný generátor
Max. tlak pary 7,5 baru Zosilnená para až 520 g, nádoba na vodu s objemom 1,8 l, Odnímateľná nádoba na 
vodu

* Hmotnosť žehličky a množstvo pary (norma IEC60311), verzus 10 
najpredávanejších naparovacích žehliacich systémov; testované v 
decembri 2014

http://www.philips.com

