
 

 

Philips PerfectCare 
Performer
Sistemski likalnik

Najvišji tlak črpalke 6,5 bara
Do 420-gramski dodaten izpust 
pare
1,8 l zbiralnik za vodo
s snemljivim zbiralnikom za vodo
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Iz
z 
Pa
lik
en
jemno hitro likanje
neprekinjenim učinkovitim izpustom pare
rni sistemski likalnik Philips PerfectCare Performer zagotavlja enostavno in učinkovito 
anje brez zažganih oblačil. Učinkovita neprekinjena para prodre globoko v oblačila za 
ostavno glajenje gub.

Brez nastavljanja temperature in brez prežganja oblačil
• Likajte jeans ali svilo brez nastavljanja temperature
• Vročo likalno ploščo lahko varno pustite na likalni deski

Hitro likanje z neprekinjenim učinkovitim izpustom pare
• Vgrajen sistem za enostavno čiščenje za dolgotrajno učinkovitost
• Likalna plošča Philips z najboljšim drsenjem in odpornostjo proti praskam
• Varčevanje z energijo z načinom ECO
• Učinkovit izpust pare za izjemno glajenje gub

Priročnejša uporaba
• Lahki sistemski likalnik za enostavnejšo uporabo
• Velik snemljiv zbiralnik za vodo za enostavno dolivanje
• Zaklep za varno in brezskrbno prenašanje
• Samodejni izklop za varnost in varčevanje z energijo
• Privoščite si učinkovito in najbolj tiho likanje
• Udoben ročaj SoftGrip ergonomske oblike



 Izjemno močan izpust pare

Izjemno hitro likanje je dosegljivo z 
revolucionarno tehnologijo. Učinkovit in 
neprekinjen izpust pare zgladi celo trdovratne 
gube, debelejše tkanine pa so zglajene 
enostavno in hitro. Na voljo je tudi dodaten 
izpust pare, ki je idealen za navpično likanje s 
paro in trdovratne gube.

Snemljiva 1,8-litrska posoda za vodo

Snemljiv zbiralnik za vodo omogoča enostavno 
dolivanje kadar koli, brez izklopa naprave. 
Velika odprtina za polnjenje omogoča, da lahko 
zbiralnik za vodo enostavno napolnite pod 
tekočo vodo. Ima prostornino 1,8 litra, tako da 
lahko likalnik neprekinjeno uporabljate do dve 
uri brez dolivanja vode v zbiralnik.

Tehnologija OptimalTEMP

S tehnologijo OptimalTEMP ne boste več 
izgubljali časa s spreminjanjem nastavitve 

temperature, čakanjem, da se temperatura 
prilagodi, in predhodnim razvrščanjem oblačil. 
Likajte tkanine od jeansa do svile, zajamčeno 
brez prežganja, zaradi popolne kombinacije 
temperature in neprekinjenega učinkovitega 
izpusta pare.

Varna postavitev

Inovativna tehnologija OptimalTEMP 
preprečuje prežganje vseh tkanin, primernih za 
likanje. Poleg sprostitve, ki jo to zagotavlja med 
likanjem, pomeni tudi, da lahko vročo likalno 
ploščo pustite neposredno na bombažni 
prevleki za likalno desko, ne da bi jo 
poškodovali. To zmanjšuje nelagodje zapestja, 
saj vam ne bo treba tako pogosto dvigati 
likalnika s podstavka in ga spuščati nanj.

Lahki sistemski likalnik

S pomočjo revolucionarne tehnologije 
ProVelocity smo ustvarili zmogljiv sistemski 
likalnik, ki je veliko lažji od tradicionalnih 
modelov. To pomeni, da je stabilnejše 
postavljen na likalni deski in ga je lažje 
prenašati.

Udoben ergonomski ročaj

Ergonomsko oblikovan ročaj SoftGrip 
zagotavlja veliko udobnejšo uporabo 
sistemskega likalnika. Zgornji del ročaja je 
obdan z izjemno mehkim materialom z 
edinstvenim vzorcem, ki izboljša oprijem. Te 
funkcije zagotavljajo veliko prijetnejše držanje 
likalnika v celotnem času likanja.

Smart Calc-Clean

Redno odstranjevanje vodnega kamna ščiti 
likalnik in ohranja učinkovit izpust pare. 
Pametni sistem za odstranjevanje vodnega 
kamna je vgrajena funkcija odstranjevanja 
vodnega kamna in čiščenja, ki podaljšuje 
življenjsko dobo sistemskega likalnika. Likalnik 
vas z lučko in zvokom opozori, da je potrebno 
čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna. 
Samo postavite likalnik na posodo za pametno 
odstranjevanje vodnega kamna in začnite 
postopek. Umazana voda in vodni kamen se 
zbirata približno dve minuti, sistemski likalnik 
pa odda pisk, ko je postopek končan in je 
ponovno pripravljen na uporabo.
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Enostavna uporaba
• Varno likanje vseh primernih oblačil: Tudi 

občutljive, kot je svila
• Drsenje likalne plošče: 5 stars
• Samodejni varnostni izklop
• Ime likalne plošče: SteamGlide Plus
• Snemljiva posoda za vodo
• Mehek ročaj
• Dolijte kadarkoli med uporabo
• Dolžina napajalnega kabla: 1,8 m
• Dolžina cevi: 1,6 m
• Natančna parna konica
• Pripravljeno za uporabo: Indikator, Indikator zvoka
• Odpornost likalne plošče proti praskam: 4 stars

Tehnologija
• Tehnologija OptimalTEMP
• Za vse tkanine, primerne za likanje
• Brez prežganin
• Parni mehanizem ProVelocity
• Pametni kontrolni senzor
• Tiha črpalka

Hitro glajenje gub
• Tlak: Črpalka z največ 6,5 bara
• Napajanje: 2600 W
• Neprekinjena para: Do 120 g/min
• Dodaten izpust pare: Do 420 g
• Navpična para
• Pripravljeno za uporabo: 2 min

• Spremenljive ravni pare
• Para na zahtevo

Preprečevanje vodnega kamna
• Odstranjevanje vodnega kamna in čiščenje: Smart 

Calc Clean
• Opomnik za odstranjevanje vodnega kamna: Lučka, 

Zvok, Da

Shranjevanje
• Zaklep za prenašanje: Za prenašanje in varnost
• Shranjevanje kabla: Pritrditev z ježkom, Da
• Shranjevanje cevi: Prostor za shranjevanje cevi

Velikost in teža
• Dimenzije embalaže (Š x V x D): 24,6 × 33,5 × 

44,9 cm
• Teža likalnika: 1,22 kg
• Dimenzije izdelka (Š x V x D): 22 x 24 x 37 cm
• Teža likalnika in podstavka: 3,2 kg

Zelena učinkovitost
• Način za varčevanje energije
• Varčevanje z energijo*: 40 %
• Embalaža izdelka: Možnost 100-odstotnega 

recikliranja
• Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

Garancija
• 2-letna mednarodna garancija
•
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* do 40 % manjša poraba energije na osnovi standarda IEC 603311 v 
načinu ECO v primerjavi z načinom turbo
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