
 

 

Philips PerfectCare Elite
Strykejern med 
dampgenerator

Trykk på maks. 7,5 bar
Dampstøt på opptil 500 g
Vannbeholder på 1,8 l
Avtakbar vannbeholder
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en kraftigste dampen for den raskeste strykingen*

ed et svært lett strykejern
rfectCare Elite er det beste og mest effektive strykejernet med dampgenerator fra 
ilips. Med OptimalTEMP-teknologien kan du nå stryke alt fra dongeri til silke uten at du 
 justere temperaturen. Garantert ingen brennmerker på strykbart tøy.

No temperature setting needed, guaranteed no burn
• Stryk alt fra jeans til silke, ingen temperaturinnstilling er nødvendig
• Trygt å plassere den varme strykesålen på strykebrettet

Fast ironing with continuous powerful steam
• Kraftig damp for effektiv fjerning av skrukker
• Enkelt og effektivt avkalkingssystem
• Philips' glatteste og mest ripesikre strykesåle
• Spar energi med ECO-modusen

Ultimate ironing experience
• Lett vekt og behagelig i hånden
• Stor avtakbar vannbeholder for enkel rengjøring
• Trygg og sikker bærelås
• Automatisk avslåing for din sikkerhet og energisparing



 Avtakbar vannbeholder på 1,8 liter

Den avtakbare vannbeholderen gjør det enkelt 
å fylle på vann når som helst, uten å stoppe 
apparatet. Den har et stort påfyllingshull, slik at 
du enkelt kan fylle vannbeholderen under 
springen. Den har en kapasitet på 1,8 l, noe 
som er nok til opptil 2 timers kontinuerlig 
bruk, uten at du trenger å fylle på beholderen.

Energibesparende

Med ECO-modusen kan du spare strøm uten å 
gå på akkord med strykeresultatene. ECO-
modusen bruker en mindre mengde damp, 
men likevel nok til at du kan stryke alle 
plaggene dine.

OptimalTEMP-teknologi

Med OptimalTEMP-teknologien kommer du 
ikke lenger til å kaste bort tid på å endre 

temperaturinnstillingene, og så vente på at 
temperaturen skal justere seg. Du trenger 
heller ikke å forhåndssortere klær. Stryk alt fra 
jeans til silke garantert helt fritt for svimerker, 
takket være den perfekte kombinasjonen 
mellom temperatur og kontinuerlig kraftig 
damp.

Lås for trygg bæring

Strykejernet med dampgenerator har en sikker 
bærelås som fester strykejernet til sokkelen på 
en trygg måte, uten fare for at det sklir eller at 
noen kommer i kontakt med den varme 
strykesålen. Den sørger for sikker og enkel 
transport til og fra oppbevaringsplassen i huset.

Sikker bruk

Den nyskapende OptimalTEMP-teknologien 
garanterer at du ikke får svimerker på alt 
strykbart tøy. I tillegg til den tryggheten dette 
gir når du stryker, betyr det også at du kan 
sette den varme strykesålen direkte på 
bomullstrekket til strykebrettet uten å 
forårsake skade. Dette bidrar til å redusere 
ubehag på håndleddene, ettersom du ikke 
trenger å løfte strykejernet til og fra sokkelen 
like ofte.

Automatisk sikkerhetsutkobling

Den automatiske sikkerhetsutkoblingen slår 
automatisk av strykejernet med 
dampgenerator hvis det ikke har vært i bruk på 
et par minutter. Dette sparer energi og gir deg 
ro i sjelen.

T-ionicGlide-strykesåle

T-ionic Glide er den ypperste strykesålen fra 
Philips, med ekstra glatt strykesåle for enklere 
og raskere stryking. Den har en base i rustfritt 
stål som er hardere og mer holdbar enn 
aluminium, med et integrert lag av titanoksid 
for avansert ripebeskyttelse. I tillegg gir den 
nøye planlagte formen og ventilene enda bedre 
dampfordeling for raskere fjerning av skrukker.
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Høydepunkter
Strykejern med dampgenerator
Trykk på maks. 7,5 bar Dampstøt på opptil 500 g, Vannbeholder på 1,8 l, Avtakbar vannbeholder
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Teknologi
• OptimalTEMP-teknologi
• Virvlende dampkammer
• For alle strykbare stoffer
• Unngå å brenne deg
• Ingen temperaturinnstilling nødvendig
• Teknologi for stille damp
• Smart Control Processor

Tilbehør følger med
• Hanske for ekstra beskyttelse

Brukervennlig
• Kapasitet for vanntank: 1 800 ml
• Oppvarmingstid: 2 minute(s)
• Trygg å bruke på alle stoffer som kan strykes: Også 

på fine stoffer som silke
• Svært glatt strykesåle: 5 stars
• Navn på strykesåle: T-ionicGlide
• Automatisk sikkerhetsutkobling
• Avtakbar vannbeholder
• Varsel for lite vann
• Påfylling når som helst under bruk
• Egnet til vann fra springen
• Lengde på nettledning: 2 m
• Slangelengde: 1,9 m
• Presisjonsdampspiss
• Klar til bruk: Lysindikator, Lydindikator
• Strykesålen er motstandsdyktig mot riper: 5 stars
• Ekstra stort påfyllingshull

Rask fjerning av skrukker
• Trykk: Maks. 7,5 bar

• Strøm: Maks. 2400 W
• Dampstøt: Opptil 500 g
• Kontinuerlig damp: Opptil 150 g/min
• Spenning: 220–240 V
• Vertikal damp
• Klar til bruk: 2 minute(s)
• Ulike dampnivåer
• Damp på forespørsel

Kalkhåndtering
• Avkalking og rengjøring: Enkel avkalking
• Påminnelse om kalkrens: Lys, Ja

Oppbevaring
• Bærelås: For transport og sikkerhet
• Ledningsoppbevaring: Rom for oppbevaring av 

ledning, Borrelåsfeste
• Oppbevaring av slange: Oppbevaringsrom for 

slange

Størrelse og vekt
• Vekt på strykejern: 0,8 kg
• Emballasjemål (B x H x L): 31 x 35 x 51 cm
• Produktmål (B x H x L): 23,3 x 28,5 x 45,3 cm
• Vekt på strykejern + base: 5,1 kg

Grønn effektivitet
• Energisparingsmodus
• Produktemballasje: 100 % resirkulerbar
• Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Garanti
• To års verdensomspennende garanti
•
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Spesifikasjoner
Strykejern med dampgenerator
Trykk på maks. 7,5 bar Dampstøt på opptil 500 g, Vannbeholder på 1,8 l, Avtakbar vannbeholder

* Strykejernets vekt og damptrykk (europeisk standard IEC60311) 
sammenlignet med de ti bestselgende dampgeneratorene, testet des. 
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