Philips PerfectCare 9000
Series
Parný generátor

Technológia ActiveSense
Zaručene sa nič nespáli*
ľahká žehlička
Zosilnená para až 750 g

Viac ako parný generátor
Žehlenie bez námahy. Skvelé výsledky.
Parný generátor PerfectCare 9000 prichádza ako prvý na svete s technológiou rozpoznávania
tkanín s názvom ActiveSense. Vďaka zabudovanej kamere a umelej inteligencii zistí, čo žehlíte,
a nastaví ideálnu teplotu a množstvo pary pre dokonalé žehlenie bez námahy.
Žehlenie bez námahy so skvelými výsledkami
• Automaticky prispôsobí nastavenia
• Jediný parný generátor, ktorý vie, čo žehlíte
• Záruka vyžehlenia bez spálenín na akejkoľvek tkanine na žehlenie
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Mimoriadne pohodlné používanie
• Automatické bezpečnostné vypnutie, ak žehlička ostane bez dozoru
• Funkcia Easy De-calc Plus
• Veľká odnímateľná nádržka na vodu pre jednoduché plnenie s objemom 1,8 l
• Zámok na bezpečné a jednoduché prenášanie
• Technológia tlmenia hluku pri naparovaní
Jednoduché odstraňovanie záhybov vďaka automatickej výkonnej pare
• Inteligentné automatické naparovanie pre rýchlejšie a jednoduchšie žehlenie
• Ľahká žehlička ideálna na zvislé naparovanie
• Výkonná para na neprekonateľné odstraňovanie záhybov
• Žehliaca plocha SteamGlide Elite, dokonalé kĺzanie a dlhá životnosť
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Hlavné prvky
Vie, čo žehlíte

Mimoriadne výkonné naparovanie

únavu zápästia. Vďaka svojej ľahkosti taktiež
uľahčuje zvislé naparovanie záclon a visiacich
odevov.
Odnímateľná nádoba na vodu
s objemom 1,8 l

Technológia ActiveSense rozozná látku
pomocou zabudovanej kamery a umelej
inteligencie.

Silná nepretržitá para si ľahko poradí aj s
najhrubšími tkaninami. Sledujte, ako sa vďaka
extra zosilnenej pare vyhladia aj najúpornejšie
záhyby práve tam, kde treba.

Automaticky prispôsobí nastavenia
Záruka vyžehlenia bez spálení

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.
Žehliaca plocha SteamGlide Elite

Automaticky prispôsobí teplotu a množstvo
pary a postará sa o vynikajúce výsledky pre
každú látku.
Inteligentné automatické naparovanie

Vďaka systému rýchleho chladenia môžeme
zaručiť, že táto žehlička nikdy nespáli žiadnu
tkaninu vhodnú na žehlenie. Ani keď sa nechá
bez dozoru. Môžete ju pokojne nechať ležať na
šatách alebo žehliacej doske.
ľahká žehlička

Zabezpečte si rýchle žehlenie s minimálnou
námahou vďaka novej technológii snímača
pohybu, ktorá rozpozná, kedy žehličkou
pohybujete, a automaticky uvoľní paru.

SteamGlide Elite je naša najlepšia žehliaca
plocha. Zaručuje dokonalé kĺzanie a maximálnu
odolnosť voči poškriabaniu. Základňa
z nehrdzavejúcej ocele je dvakrát tvrdšia než
bežná hliníková základňa a naša patentovaná 6vrstvová povrchová úprava s pokročilou
titánovou vrstvou umožňuje jednoduché
kĺzanie a rýchlejšie zaručuje požadovaný
výsledok.

Žehlička je úžasne ľahká a pohodlne sa ňou
manipuluje, jednoducho kĺže a znižuje tak
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Technické údaje
Technológia

•
•
•
•

Technológia ActiveSense
Žehliaca plocha s rýchlym chladnutím
Vlhčenie parou je počuteľné
Technológia Silent Steam

Všeobecné technické údaje

• ActiveSense
• Skladovanie hadice: Priehradka
• Pripomenutie odstránenia vodného kameňa:
Kontrolka a zvuk
• Záruka: 2 + 1 rok s registráciou
• Max. tlak v baroch: 9,0
• Materiál napájacieho kábla: Textília
• Bezpečnostný zámok pro prenášaní
• Žehliaca plocha: SteamGlide Elite
• Parný raz až (g): 750
• Para až (g/min): 180
• Ultraľahká žehlička

Ľahké použitie
•
•
•
•
•
•

Objem nádoby na vodu: 1800 ml
Čas zohrievania: 2 min
Automatické bezpečnostné vypnutie
Odoberateľná nádoba na vodu
Dĺžka sieťovej šnúry: 1,8 m
Dĺžka hadice: 1,8 m

Rýchle odstránenie záhybov
• Napájanie: 3100 W

Riadenie rozsahu

• Odstraňovanie vodného kameňa a čistenie:
Funkcia Easy De-calc Plus

Všeobecné technické údaje
• Odkladanie kábla: Priehradka

Rozmery a hmotnosť

• Hmotnosť žehličky: 0,97 kg
• Rozmery balenia (Š x V x D): 33,4 x 35 x 57,4 cm
• Rozmery výrobku (Š x V x D): 22,9 x 28,8 x
49,3 cm
• Celková hmotnosť s obalom: 8,8 kg
• Hmotnosť žehličky + základne: 5,5 kg

Ekologická účinnosť
• Úspora energie*: 22 %

Všeobecné technické údaje

• Automatická para s technológiou inteligentného
automatického naparovania

Technológia

• Technológia inteligentného automatického
naparovania
•
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* Pre všetky tkaniny určené na žehlenie

