
 

 

Philips PerfectCare 8000 
Series
Σύστημα σιδερώματος

Έξυπνο αυτόματο σύστημα 

ατμού

Εγγυημένα χωρίς καψίματα*
Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8 
λίτρων
Εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο

PSG8040/60
Το σίδερο που σιδερώνει αυτόματα για εσάς
Πανεύκολο σιδέρωμα. Γρήγορα αποτελέσματα.
Η σειρά PerfectCare 8000 προσφέρει πανεύκολο σιδέρωμα με τη νέα μας τεχνολογία 
αισθητήρων κίνησης, επιτρέποντας κάθετο και οριζόντιο σιδέρωμα με αυτόματο 
ατμό.

Πανεύκολο σιδέρωμα για γρήγορα αποτελέσματα
• Σιδερώστε με ατμό και φρεσκάρετε τα ρούχα με τη λειτουργία αυτόματου κάθετου 
σιδερώματος

Απόλυτη απόδοση
• Τεχνολογία OptimalTEMP, εγγυημένα χωρίς καψίματα*

Απόλυτη απόδοση
• Πανίσχυρος ατμός για αποτελεσματική αφαίρεση των τσακίσεων

Πανεύκολο σιδέρωμα για γρήγορα αποτελέσματα
• Σιδερώστε χωρίς κόπο με αυτόματο ατμό

Εξαιρετικά άνετο στη χρήση
• Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8 λίτρων για εύκολο γέμισμα
• Πλάκα SteamGlide Elite για κορυφαία απόδοση ολίσθησης
• Αυτόματη διακοπή λειτουργίας όταν το σίδερο παραμείνει αφύλακτο
• Κλείδωμα για ασφαλή και εύκολη μεταφορά



 Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού

Εξασφαλίστε γρήγορο σιδέρωμα χωρίς 
ιδιαίτερη προσπάθεια με τη νέα τεχνολογία 
αισθητήρα κίνησης που αναγνωρίζει πότε 
μετακινείτε το σίδερο και απελευθερώνει 
ατμό αυτόματα

Αυτόματος ατμός για κάθετο σιδέρωμα
Ο προηγμένος αισθητήρας κίνησης μπορεί 
να αναγνωρίζει κινήσεις προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση, ώστε να μπορείτε να 
σιδερώνετε με ατμό και να φρεσκάρετε 
φορέματα, μπουφάν και κουρτίνες κάθετα.

Εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο
Το σίδερο είναι απίστευτα ελαφρύ, άνετο 
στο χειρισμό και γλιστράει εύκολα, 
μειώνοντας την καταπόνηση του καρπού 
σας. Χάρη στο ελάχιστο βάρος του –μόλις 
800 γρ.– είναι επίσης εύκολο και 
αποτελεσματικό για κάθετο σιδέρωμα σε 
κουρτίνες και κρεμασμένα ρούχα.

Εξαιρετικά ισχυρή παροχή ατμού

Ισχυρός, συνεχής ατμός για αποτελεσματική 
αφαίρεση ακόμα και των πιο επίμονων 
τσακίσεων από τα πιο χοντρά υφάσματα.

Πλάκα SteamGlide Elite

Η πλάκα SteamGlide Elite είναι η καλύτερη 
πλάκα της Philips για τέλεια απόδοση 
ολίσθησης και μέγιστη αντοχή στις 
γρατσουνιές. Η βάση της από ανοξείδωτο 
ατσάλι είναι δύο φορές πιο σκληρή από μια 
κανονική βάση αλουμινίου και η 
κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
επίστρωση 6 στρώσεων που περιλαμβάνει 
προηγμένη στρώση τιτανίου, γλιστράει 
εύκολα, ώστε να απολαμβάνετε τα 
γρηγορότερα αποτελέσματα που έχετε δει 
ποτέ.

Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8 L

Το διαφανές δοχείο νερού 1,8 λίτρων σας 
παρέχει έως και 2 ώρες συνεχούς χρήσης. 
Όταν το δοχείο νερού αδειάσει, θα 
ειδοποιηθείτε από την φωτεινή ένδειξη, 
ώστε να το ξαναγεμίσετε εύκολα ανά πάσα 
στιγμή στη βρύση από το μεγάλο άνοιγμα 
γεμίσματος.

Αυτόματης απενεργοποίησης

Αυτόματη απενεργοποίηση για 
εξοικονόμηση ενέργειας και για να είστε 
ήσυχοι.

Κλείδωμα μεταφοράς

Κλειδώστε το σίδερο με ασφάλεια στη βάση, 
για εύκολη μεταφορά στο σπίτι και για να 
μειώσετε τον κίνδυνο ακούσιας επαφής με 
την καυτή πλάκα του σίδερου.

Easy De-Calc Plus
Η τακτική αφαλάτωση προστατεύει το 
σίδερο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής του και 
εξασφαλίζει την καλύτερη απόδοση ατμού. 
Το αποκλειστικό σύστημα Easy De-Calc Plus 
συλλέγει συνεχώς τα άλατα, με μια 
ενδεικτική λυχνία και ένα ηχητικό σήμα που 
σας ειδοποιούν πότε χρειάζεται άδειασμα. 
Απλώς αφαιρέστε την τάπα και αφήστε να 
τρέξει το νερό και τα σωματίδια αλάτων.

Εγγυημένα χωρίς καψίματα
Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, 
εγγυόμαστε ότι αυτό το σίδερο δεν θα 
προκαλέσει ποτέ καψίματα σε οποιοδήποτε 
ύφασμα σιδερώνεται, όταν το αφήνετε χωρίς 
επίβλεψη. Μπορείτε να το αφήσετε με 
ασφάλεια απευθείας επάνω στα ρούχα ή στη 
σιδερώστρα.
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Χαρακτηριστικά
Σύστημα σιδερώματος
Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού Εγγυημένα χωρίς καψίματα*, Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8 λίτρων, 
Εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο



Ημερομηνία έκδοσης 
2023-04-24

Έκδοση: 10.10.1

EAN: 87 20389 00104 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους 
ιδιοκτήτες.

www.philips.com
Γενικές προδιαγραφές
• Μήκος σωλήνα: 1,8 μ.
• Αποθήκευση σωλήνα: Χώρος αποθήκευσης
• Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,8 μ.
• Χώρος αποθήκευσης για το καλώδιο ρεύματος: 
Χώρος αποθήκευσης

• Εγγύηση: 2 χρόνια εγγύηση σε όλο τον κόσμο
• Εξοικονόμηση ενέργειας: 22%

Ευχρηστία
• Χρόνος προθέρμανσης: 2 λεπτό(ά)
• Ασφαλές για όλα τα υφάσματα που 
σιδερώνονται

• Αποσπώμενο δοχείο νερού
• Ειδοποίηση χαμηλής στάθμης νερού
• Αναπλήρωση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη 
διάρκεια της χρήσης

• Χρήση και με νερό βρύσης
• Πλάκα: SteamGlide Elite
• Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 1800 ml

Τεχνολογία
• Τεχνολογία OptimalTEMP

• Μείωση θορύβου ατμού: Όχι
• Έξυπνη αυτόματη τεχνολογία ατμού: 2ης γενιάς

Γρήγορη απομάκρυνση ζαρών
• Πίεση: Μέγιστη πίεση 8,0 bar
• Ισχύς: Μέγ. 2700 W
• Συνεχής παροχή ατμού: Έως και 170 γρ./λεπτό
• Βολή ατμού: Έως 600 ζ
• Τάση: 220 - 240 volt

Διαχείριση αλάτων
• Αφαίρεση αλάτων και καθαρισμός: Easy De-calc 

Plus
• Υπενθύμιση καθαρισμού αλάτων: Φωτισμός και 
ήχος

Μέγεθος και βάρος
• Βάρος σίδερου: 0,85 κ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΥxΜ): 56,7 x 35 x 

32,7 εκ.
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΥxΜ): 47,5 x 28,8 x 

22,9 εκ.
• Συνολικό βάρος με τη συσκευασία: 7,4 κ.
• Βάρος σίδερου + βάσης: 4,9 κ.
•
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Προδιαγραφές
Σύστημα σιδερώματος
Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού Εγγυημένα χωρίς καψίματα*, Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8 λίτρων, 
Εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο

* Σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται
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