
 

 

Philips PerfectCare 8000 
Series
Parný generátor

Inteligentné automatické 

naparovanie

Zaručene sa nič nespáli*
Odnímateľná 1,8 l nádoba na 
vodu
Ultraľahká žehlička

PSG8040/60
Parný generátor, ktorý automaticky naparuje za vás
Žehlenie bez námahy. Rýchle výsledky.
Parný generátor PerfectCare série 8000 ponúka žehlenie bez námahy vďaka našej novej 
technológii snímania pohybu. Umožňuje vertikálne a horizontálne žehlenie s 
automatickou parou.

Žehlenie bez námahy s rýchlymi výsledkami
• Naparujte a osviežte svoje oblečenie vďaka automatickému zvislému naparovaniu

Maximálny výkon
• Technológia OptimalTEMP, zaručene sa nič nespáli*

Maximálny výkon
• Mimoriadne výkonná para na odstránenie záhybov

Žehlenie bez námahy s rýchlymi výsledkami
• Žehlenie bez námahy s automatickým naparovaním

Väčšie pohodlie pri používaní
• Žehliaca plocha SteamGlide Elite pre dokonalé kĺzanie
• Odnímateľná nádržka na vodu pre jednoduché plnenie s objemom 1,8 l
• Automatické bezpečnostné vypnutie, ak žehlička ostane bez dozoru
• Zámok na bezpečné a jednoduché prenášanie



 Inteligentné automatické naparovanie

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

Ultraľahká žehlička
Žehlička je úžasne ľahká a pohodlne sa ňou 
manipuluje, jednoducho kĺže a znižuje tak 
únavu zápästia. Vďaka svojej nízkej hmotnosti 
len 800 g taktiež uľahčuje zvislé naparovanie 
záclon a visiacich odevov.

Automatické vertikálne naparovanie
Náš vylepšený senzor pohybu rozozná pohyby 
v ktoromkoľvek smere, a tak môžete žehliť 
oblečenie alebo záclony aj vertikálne.

Mimoriadne výkonná para

Silná, nepretržitá para na účinné odstránenie 
záhybov, dokonca aj v prípade tých 
najodolnejších záhybov na najhrubších 
tkaninách.

Žehliaca plocha SteamGlide Elite

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 6-
vrstvová povrchová úprava s pokročilou 
titánovou vrstvou umožňuje jednoduché 
kĺzanie a rýchlejšie zaručuje požadovaný 
výsledok.

Odnímateľná nádoba na vodu 
s objemom 1,8 l

Transparentná nádržka na vodu s objemom 1,8 
l vám umožní až 2 hodiny nepretržitého 
žehlenia. Keď sa vyprázdni, svetelný indikátor 
vás upozorní, že je potrebné ju doplniť. Vďaka 
veľkému otvoru do nej môžete jednoducho 
nabrať aj vodu z vodovodu.

Automatické vypnutie

Automatické vypnutie vám ušetrí energiu a 
dodá pocit pokoja.

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.

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

Zaručene sa nič neprepáli
Vďaka technológii OptimalTEMP môžeme 
zaručiť, že táto žehlička nikdy nespáli žiadnu 
tkaninu vhodnú na žehlenie. Ani keď sa nechá 
bez dozoru. Môžete ju pokojne nechať 
položenú na šatách alebo žehliacej doske.
PSG8040/60

Hlavné prvky
Parný generátor
Inteligentné automatické naparovanie Zaručene sa nič nespáli*, Odnímateľná 1,8 l nádoba na vodu, Ultraľahká 
žehlička
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Všeobecné technické údaje
• Dĺžka hadice: 1,8 m
• Skladovanie hadice: Priehradka
• Dĺžka sieťovej šnúry: 1,8 m
• Skladovanie sieťovej šnúry: Priehradka
• Záruka: 2-ročná celosvetová záruka
• Úspora energie: 22%

Ľahké použitie
• Čas zohrievania: 2 minúta(y)
• Bezpečné na všetky tkaniny, ktoré sa môžu žehliť
• Odoberateľná nádoba na vodu
• Upozornenie na nedostatok vody
• Môže sa dopĺňať kedykoľvek počas používania
• Voda z vodovodu je vyhovujúca
• Žehliaca plocha: SteamGlide Elite
• Kapacita nádržky na vodu: 1800 ml

Technológia
• Technológia OptimalTEMP
• Vlhčenie parou je počuteľné: Nie
• Technológia inteligentného automatického 

naparovania: 2. generácia

Rýchle odstránenie záhybov
• Tlak: Max. 8,0 barov
• Napájanie: Max. 2 700 W
• Trvalé naparovanie: Až do 170 g/min.
• Naparovanie: Až 600 g
• Napätie: 220 - 240 V

Riadenie rozsahu
• Odstraňovanie vodného kameňa a čistenie: 

Funkcia Easy De-calc Plus
• Pripomenutie odstránenia vodného kameňa: 

Kontrolka a zvuk

Rozmery a hmotnosť
• Rozmery balenia (Š x V x D): 56,7 x 35 x 32,7 cm
• Hmotnosť žehličky: 0,85 kg
• Rozmery výrobku (Š x V x D): 

47,5 x 28,8 x 22,9 cm
• Celková hmotnosť s obalom: 7,4 kg
• Hmotnosť žehličky + základne: 4,9 kg
•
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Technické údaje
Parný generátor
Inteligentné automatické naparovanie Zaručene sa nič nespáli*, Odnímateľná 1,8 l nádoba na vodu, Ultraľahká 
žehlička

* Na všetky tkaniny, ktorá sa môžu žehliť
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