
 

 

Philips PerfectCare 
Compact Plus
Parný generátor

Max. tlak čerpadla 6,5 baru
Zosilnená para až 430 g
Odnímateľná 1,5 l nádoba
Zaistenie pri prenášaní
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vládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
 porovnaní s naparovacou žehličkou Philips Azur*
k rýchlo a pohodlne, pričom sa nikdy nebudete obávať spálenia odevu. Dožehlite rýchlejšie s 

ojnásobným množstvom pary než v prípade naparovacej žehličky. Nemusíte meniť žiadne nastavenia 

osiahnete rýchlejšie výsledky s lepším odstraňovaním záhybov. Jednoducho vyžehlíte celý kôš bielizne 

raz.

Technológia OptimalTEMP, bez nutnosti nastavenia
• Zaručene sa nič neprepáli
• Netreba meniť žiadne nastavenia teploty

Rýchly a výkonný
• Nádoba Calc Clean je súčasťou balenia – žiadne náhradné kazety, žiadne dodatočné náklady
• Hladká žehliaca plocha SteamGlide odolná voči poškriabaniu pre jednoduché kĺzanie.
• Výkonná para na neprekonateľné odstraňovanie záhybov

Kompaktná a pohodlná
• Veľká oddeliteľná nádržka na vodu pre jednoduché plnenie
• Ľahká a kompaktná konštrukcia na jednoduché používanie a uskladnenie
• Bezpečné a jednoduché automatické vypínanie
• Zámok na bezpečné a jednoduché prenášanie



 Zaručene sa nič neprepáli

Dokonca aj vtedy, keď máte viac povinností 
alebo nie ste sústredení, nikdy nespálite svoje 
oblečenie. Vďaka našej technológii 
OptimalTEMP sľubujeme, že tento naparovací 
žehliaci systém nikdy nespáli žiadnu tkaninu, 
ktorú možno žehliť. Dokonca ho môžete 
nechať položený na odeve alebo žehliacej 
doske. Žiadne spálené miesta ani lesk. 
Zaručene.

Mimoriadne výkonná para

Keď potrebujete ľahko vyriešiť problematické 
záhyby, spoľahnite sa na našu nepretržitú paru 
a ťažkú prácu urobíme za vás. Sledujte, ako sa 
tieto záhyby rozplynú, keď použijete zvýšenú 
intenzitu pary, kde je to potrebné. Dokonale 
zvládnete aj vertikálne naparovanie záclon 
alebo osvieženie zavesených šiat.

Kompaktné a pohodlné

Vďaka kompaktnej veľkosti výrobku je žehlenie 
oblečenia hračkou. Dokonca sa hodí aj na vašu 

žehliacu dosku. Ale nemyslite si, že menšie 
znamená menej výkonné. Vďaka našej 
exkluzívnej technológii ProVelocity sme 
vyrobili výkonné parné generátory, ktoré sú 
ľahké a kompaktnejšie než v minulosti.

Odnímateľná 1,5 l nádoba

Priehľadná 1,5-litrová nádoba na vodu 
umožňuje viac než 1,5 hodiny nepretržitého 
používania. Máte vždy prehľad o tom, koľko 
vody zostáva a môžete ju kedykoľvek 
jednoducho doplniť pod vodovodom cez veľký 
otvor na dolievanie.

Jednoduché odstraňovanie vodného 
kameňa

Je ľahké udržiavať generátor pary s 
inteligentným systémom Smart Calc Clean – 
naším zabudovaným systémom na 
odstraňovanie vodného kameňa. Systém vás 
upozorní na potrebu vykonať odvápnenie a 
obsahuje nádobu na jeho ľahké a bezpečné 
uskutočnenie. Keďže ho možno používať 
opakovane, ušetríte peniaze a nikdy nebudete 
kupovať ďalšie kazety.

Netreba meniť žiadne nastavenia

Skráťte si svoje každotýždenné žehlenie o 
jeden krok. Netreba oddeľovať textílie ani 
meniť nastavenia a čakať na zmenu teploty. 
Vďaka technológii OptimalTEMP vyžehlíte 
všetko od džínsov po jemný hodváb bez 
nastavovania teploty.

Žehliaca plocha SteamGlide

Naša špeciálna žehliaca plocha sa hladko kĺže 
po akejkoľvek tkanine. Je tiež nelepivá, odolná 
voči poškriabaniu a ľahko sa čistí.

Bezpečnostný zámok pri prenášaní

Bezpečne uzamknite svoju žehličku k základni, 
aby ste ju mohli jednoducho prenášať po dome 
a znížili tak riziko náhodného dotyku horúcej 
žehliacej plochy.
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Hlavné prvky
Parný generátor
Max. tlak čerpadla 6,5 baru Zosilnená para až 430 g, Odnímateľná 1,5 l nádoba, Zaistenie pri prenášaní



Dátum vydania  
2023-05-21

Verzia: 5.5.1

EAN: 87 10103 89298 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
Skladovanie
• Zaistenie pri prenášaní: Na použitie pri preprave 

a v záujme bezpečnosti
• Odkladanie kábla: Suchý zips
• Skladovanie hadice: Odkladací priestor na hadicu

Dizajn
• Farba: Aqua modrá

Jednoduché používanie
• Kapacita nádoby na vodu: 1 500 ml
• Bezpečné na všetky tkaniny, ktoré sa môžu žehliť: 

Dokonca aj jemné tkaniny ako hodváb
• Kvalita kĺzania žehliacej plochy: 4 hviezdičiek
• Názov žehliacej plochy: SteamGlide
• Odnímateľná nádržka na vodu
• Dolievanie vody kedykoľvek počas používania
• Vhodné na použitie s vodou z vodovodu
• Dĺžka napájacieho kábla: 1,65 m
• Dĺžka hadice: 1,6 m
• Integrovaná zástrčka napájania
• Presná naparovacia špička
• Pripravený na používanie: Svetelná kontrolka, 

Zvukový indikátor
• Odolnosť žehliacej plochy voči poškriabaniu: 

4 hviezdičiek
• Automatické vypínanie

Vrátane príslušenstva
• Nádoba Calc Clean na odstraňovanie vodného 

kameňa

Záruka
• 2-ročná celosvetová záruka

Technológia
• Technológia OptimalTEMP
• Pre všetky tkaniny určené na žehlenie
• Garancia nespálenia látky
• Bez nastavovania teploty
• Naparovací systém ProVelocity

Rýchle odstraňovanie záhybov
• Tlak: Max. tlak čerpadla 6,5 baru
• Príkon: 2400 W
• Kontinuálny výstup pary: Až do 120 g/min.
• Zosilnená para: Až do 430 g
• Napätie: 220 – 240 V
• Zvislá para
• Pripravený na používanie: 2 minúta(y)
• Naparovanie na požiadanie

Ekologická účinnosť
• Úspora energie*: 40 %
• Použitý recyklovaný plast: 15 %
• Balenie produktu: 100 % recyklovateľné
• Návod na použitie: 100% recyklovaný papier

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

Smart Calc Clean
• Upozornenie na potrebu odstránenia vodného 

kameňa: Indikátor, Zvuk

Veľkosť a hmotnosť
• Hmotnosť žehličky: 1,3 kg
• Rozmery balenia (š x v x d): 23 x 26,5 x 42,6 cm
• Rozmery výrobku (š x v x d): 20 x 23,3 x 37,1 cm
• Celková hmotnosť s obalom: 3,85 kg
• Hmotnosť žehličky + základne: 2,8 kg
•
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Technické údaje
Parný generátor
Max. tlak čerpadla 6,5 baru Zosilnená para až 430 g, Odnímateľná 1,5 l nádoba, Zaistenie pri prenášaní

* Na základe 2-hodinového žehlenia
* Až 40 % úspora energie podľa normy IEC 603311, v porovnaní s 

GC6734.

http://www.philips.com

