
 

 

Philips PerfectCare 7000 
Series
Parný generátor

Max. tlak pary 7,5 baru
Zosilnená para až 500 g
Odnímateľná 1,8 l nádoba na 
vodu
Zaistenie pri prenášaní
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Op
ýchle a výkonné
veľkou odnímateľnou nádobou na vodu
ria PerfectCare 7000 je navrhnutá pre váš komfort a pohodlie. Vďaka odnímateľnej nádobe na vodu 

jednoducho ovláda a silná para zabezpečí, že skvelé výsledky sa dostavia rýchlo. Vďaka technológii 

timalTEMP zaručujeme, že na odevoch, ktoré je možné žehliť, nevzniknú žiadne spálené miesta.

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

Mimoriadne pohodlie
• Automatické bezpečnostné vypnutie, ak žehlička ostane bez dozoru
• Zámok na bezpečné a jednoduché prenášanie
• Veľká oddeliteľná nádržka na vodu pre jednoduché plnenie s objemom 1,8 l
• Ľahká a pohodlná manipulácia so žehličkou

Rýchly a výkonný
• Jednoduchý a efektívny systém odstraňovania vodného kameňa zaručí dlhodobú výkonnosť
• Výkonná para na neprekonateľné odstraňovanie záhybov
• Žehliaca plocha SteamGlide Advanced, dokonalé kĺzanie a dlhá životnosť



 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.

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. Automaticky a okamžite.

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.

Žehliaca plocha SteamGlide Advanced

Naša vynikajúce žehliaca plocha SteamGlide 
Advanced poskytuje hladké kĺzanie po všetkých 
typoch tkanín. Jej základňa z nehrdzavejúcej 
ocele je dvakrát tvrdšia než hliník a naša 
patentovaná 6-vrstvová povrchová úprava 
s pokročilou titánovou vrstvou umožňuje 
jednoduché kĺzanie po všetkých typoch tkanín 
a rýchlejšie zaručuje požadovaný výsledok.

ľahká žehlička

Žehlička je úžasne ľahká a pohodlne sa ňou 
manipuluje, jednoducho kĺže a znižuje tak 
únavu zápästia. Vďaka svojej úplne ľahkosti 
taktiež uľahčuje a zefektívňuje zvislé 
naparovanie záclon a visiacich odevov.

Odnímateľná nádoba na vodu 
s objemom 1,8 l

1,8-litrová priehľadná nádržka na vodu 
umožňuje nepretržité používanie až 2 hodiny. 
Keď je nádržka prázdna, upozorní vás na to 

svetelný indikátor a nádržku môžete vďaka 
veľkému otvoru na plnenie kedykoľvek 
jednoducho naplniť vodou z vodovodu.

Jednoduchý systém na odstraňovanie 
vodného kameňa Easy De-calc

Pravidelné odstraňovanie vodného kameňa 
chráni vašu žehličku, predlžuje jej životnosť a 
zaručuje najlepší parný výkon. Náš exkluzívny 
systém Easy De-Calc vodný kameň priebežne 
zbiera do nádobky a svetelný indikátor vás 
upozorní, keď je potrebné vyprázdniť ju. 
Jednoducho zložte krytku a vylejte vodu a 
vodný kameň.

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 pary 7,5 baru Zosilnená para až 500 g, Odnímateľná 1,8 l nádoba na vodu, Zaistenie pri prenášaní
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Ľahké použitie
• Objem nádoby na vodu: 1800 ml
• Bezpečné na všetky tkaniny, ktoré sa môžu žehliť: 

Dokonca aj jemné tkaniny ako hodváb
• Čas zohrievania: 2 minúta(y)
• Kvalita kĺzania žehliacej plochy: 5 hviezdičiek
• Názov žehliacej plochy: SteamGlide Advanced
• Odoberateľná nádoba na vodu
• Voľnosť kábla (otočný): Kábel so 180-stupňovou 

voľnosťou
• Môže sa dopĺňať kedykoľvek počas používania
• Funkcia Drip stop
• Dĺžka sieťovej šnúry: 1,65 m
• Dĺžka hadice: 1,7 m
• Pripravený na používanie: Svetelná kontrolka
• Odolnosť žehliacej plochy voči poškriabaniu: 

5 hviezdičiek
• Indikátor nízkej hladiny vody

Technológia
• Technológia OptimalTEMP
• Cyklónová komora na paru
• Pre všetky tkaniny určené na žehlenie
• Garancia nespálenia látky
• Bez nastavovania teploty

Všeobecné technické údaje
• Skladovanie hadice: Priehradka
• Bezpečnostný zámok pro prenášaní
• Automatické vypínanie

Rýchle odstránenie záhybov
• Tlak: Max. 7,5 baru

• Napájanie: 2100 W
• Trvalé naparovanie: Až do 120 g/min.
• Naparovanie: Až do 500 g
• Napätie: 220 – 240 V
• Zvislá para
• Pripravený na používanie: 2 minúta(y)
• Naparovanie na požiadanie

Riadenie rozsahu
• Odstraňovanie vodného kameňa a čistenie: 

Funkcia Easy De-calc
• Upozornenie na potrebu odstránenia vodného 

kameňa: Indikátor

Skladovanie
• Odkladanie kábla: Suchý zips

Rozmery a hmotnosť
• Rozmery balenia (Š x V x D): 31,5 x 31,5 x 47,5 cm
• Hmotnosť žehličky: 0,8 kg
• Rozmery výrobku (Š x V x D): 24 x 27,5 x 42 cm
• Celková hmotnosť s obalom: 5,3 kg
• Hmotnosť žehličky + základne: 3,85 kg

Ekologická účinnosť
• Úspora energie*: 30 %
• Balenie produktu: 100 % recyklovateľné
• Návod na použitie: 100% recyklovaný papier

Záruka
• 2-ročná celosvetová záruka
•
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Technické údaje
Parný generátor
Max. tlak pary 7,5 baru Zosilnená para až 500 g, Odnímateľná 1,8 l nádoba na vodu, Zaistenie pri prenášaní

* až 30 % úspora energie podľa IEC 603311, v porovnaní s FastCare 
Compact pri max. teplote

http://www.philips.com

