
 

 

Philips PerfectCare serija 
8000 
Parna postaja

Zajamčeno brez prežganin
Prilagajanje količine pare hitrosti 
likanja
Tlak 8,5 bara
Neprekinjen izpust pare 170g/min
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ostavno likanje. Hitri rezultati.

rija PerfectCare 8000 zagotavlja enostavno likanje z našo novo tehnologijo senzorja 
anja, ki omogoča samodejni izpust pare pri navpičnem in vodoravnem likanju. V funkciji 
eedMode se količina pare prilagaja hitrosti likanja, kar omogoča še hitrejše rezultate.

Enostavno likanje s hitrimi rezultati
• Enostavno likanje s samodejnim dovajanjem pare
• Prilagaja količino pare vaši hitrosti likanja

Vrhunsko delovanje
• Posodobljen senzor gibanja za enostavno navpično likanje s paro
• Zelo učinkovito likanje s paro za glajenje gub

Zelo priročna uporaba
• Likalna plošča SteamGlide Elite za vrhunsko drsenje
• Snemljiva 1,8-litrska posoda za enostavno dolivanje vode
• Samodejni izklop pri nenadzorovanem likalniku
• Zaklep za prenašanje omogoča varno in enostavno nošenje.

Zelo priročna uporaba
• Easy De-Calc Plus za daljšo življenjsko dobo likalnika



 Funkcija SpeedMode

Likajte hitreje s funkcijo SpeedMode. Likalnik 
samodejno prilagaja optimalno količino pare za 
vaši hitrosti likanja.

Pametno samodejno dovajanje pare

Poskrbite, da bo likanje enostavno in hitro: 
nova tehnologija s senzorjem gibanja, ki 
zaznava, kdaj premaknete likalnik, samodejno 
izpusti paro v pravem trenutku.

Navpično likanje s samodejnim 
dovajanjem pare

Z novo tehnologijo s senzorjem gibanja, ki 
prepoznava gibe v vseh smereh, ta izdelek 
omogoča enostavno likanje s samodejnim 
dovajanjem pare za viseča oblačila, zavese in 
posteljnino.

Zelo učinkovito likanje s paro

Zanesljivo, neprekinjeno dovajanje pare za 
učinkovito glajenje tudi najbolj trmastih gub na 
najbolj debelih tkaninah.

Zajamčeno brez prežganin

Tehnologija OptimalTEMP zagotavlja, da s tem 
likalnikom ne boste nikoli prežgali nobenih 
tkanin, ki so primerne za likanje, če ga boste 
pustili brez nadzora. Brez skrbi ga lahko pustite 
obrnjenega navzdol na oblačilih ali likalni deski.

Izjemno lahek likalnik

Likalnik je neverjetno lahek in omogoča 
udobno uporabo, saj gladko drsi in ne 
obremenjuje zapestja. Ker tehta le 800 g, 
omogoča enostavno navpično likanje zaves in 
visečih oblačil.

Likalna plošča SteamGlide Elite

SteamGlide Elite je naša najboljša likalna plošča, 
ki zagotavlja vrhunsko drsenje in največjo 
odpornost proti praskam. Podstavek iz 
nerjavečega jekla je dvakrat trši od običajnega 
aluminijastega, naša patentirana 6-plastna 
prevleka z naprednim titanovim slojem pa 
gladko drsi, kar omogoča najhitrejše rezultate.

Snemljiva 1,8-litrska posoda za vodo

1,8-litrska prozorna posoda za vodo omogoča 
do 2 uri neprekinjene uporabe. Ko se bo 
posoda za vodo izpraznila, vas bo indikator 
opozoril, da lahko kadarkoli dolijete vodo, kar 
lahko enostavno storite tako, da skozi velika 
polnilna vratca nalijete vodo iz pipe.

Easy De-Calc Plus

Z rednim odstranjevanjem vodnega kamna 
boste zaščitili svoj likalnik, podaljšali njegovo 
življenjsko dobo in zagotovili najučinkovitejši 
izpust pare. Naš vrhunski sistem Easy De-Calc 
Plus neprekinjeno zbira vodni kamen, indikator 
in zvočni signal pa vas obvestita, ko morate 
posodo izprazniti. Odstranite vtič in počakajte, 
da voda in delci vodnega kamna iztečejo.
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Parna postaja
Zajamčeno brez prežganin Prilagajanje količine pare hitrosti likanja, Tlak 8,5 bara, Neprekinjen izpust pare 
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Splošne specifikacije
• Dolžina cevi: 1,8 m
• Shranjevanje cevi: Prostor
• Dolžina napajalnega kabla: 1,8 m
• Prostor za shranjevanje kabla: Prostor
• Garancija: 2 leti mednarodne garancije
• Varčevanje energije: 22 %

Enostavna uporaba
• Čas segrevanja: 2 min
• Prostornina posode za vodo: 1800 ml
• Varno likanje vseh primernih oblačil
• Snemljiva posoda za vodo
• Opozorilo za nizek nivo vode
• Dolijte kadarkoli med uporabo
• Primerno za vodo iz pipe
• Likalna plošča: SteamGlide Elite

Tehnologija
• Tehnologija OptimalTEMP
• Dušenje zvoka izpusta pare: Ne
• Tehnologija pametnega samodejnega izpusta pare: 

2. generacija

Hitro glajenje gub
• Tlak: Največ 8,5 bara
• Napajanje: Največ 2700 W
• Neprekinjena para: Do 170 g/min
• Dodaten izpust pare: Do 700 g
• Napetost: 220–240 V

Preprečevanje vodnega kamna
• Odstranjevanje vodnega kamna in čiščenje: Easy 

De-Calc Plus
• Opomnik na odstranjevanje vodnega kamna: Lučka 

in zvok

Velikost in teža
• Dimenzije embalaže (Š x V x D): 56,7 x 35 x 

32,7 cm
• Teža likalnika: 0,85 kg
• Dimenzije izdelka (Š x V x D): 47,5 x 28,8 x 22,9 cm
• Skupna teža z embalažo: 7,4 kg
• Teža likalnika in podstavka: 4,9 kg
•
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* Za vse tkanine, primerne za likanje
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