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asowanie bez wysiłku. Szybkie rezultaty.
ria PerfectCare 8000 wyposażona w nową technologię czujników zapewnia prasowanie 
z wysiłku. Umożliwia prasowanie wzdłuż i wszerz automatycznie generowaną parą. Zależna 
 prędkości prasowania ilość pary zapewnia uzyskiwanie znakomitych rezultatów.

Szybkie prasowanie bez wysiłku
• Prasowanie bez wysiłku dzięki automatycznie wytwarzanej parze
• Ilość wytwarzanej pary dostosowana do szybkości prasowania

Najwyższa wydajność
• Nowy czujnik ruchu zapewniający łatwość prasowania w pionie
• Odpowiednia ilość pary pozwalająca na skuteczne usuwanie zagnieceń

Dodatkowa wygoda użytkowania
• Stopa SteamGlide Elite zapewnia wyjątkowo dobry poślizg po tkaninie
• Odłączany zbiornik wody o pojemności 1,8 l z możliwością szybkiego napełniania
• Funkcja automatycznego wyłączania powoduje wyłączenie żelazka zostawionego bez nadzoru
• Zabezpieczenie na czas przenoszenia

Bardzo wygodne w użyciu
• Funkcja Easy De-Calc Plus wydłuża czas eksploatacji żelazka



 Tryb szybkiego prasowania

Szybsze prasowanie dzięki trybowi szybkiego 
prasowania. Żelazko automatycznie 
dostosowuje idealną ilość pary do szybkości 
prasowania.

Inteligentne automatyczne wytwarzanie 
pary

Nowa technologia czujnika ruchu, która 
wykrywając ruch żelazka, automatycznie 
uwalnia parę i zapewnia szybkie i łatwe 
prasowanie

Automatyczne wytwarzanie pary 
podczas prasowania w pionie

Dzięki nowej technologii czujników ruchu, 
które rozpoznają ruchy wykonywane w 
dowolnym kierunku, żelazko zapewnia łatwe 
prasowanie wiszących ubrań, zasłon i pościeli 
automatycznie wytwarzaną parą.

Odpowiednia ilość pary

Silna, stale wytwarzana para pozwala na 
skuteczne usuwanie zagnieceń, także tych 
najbardziej upartych na najgrubszych tkaninach.

Bez ryzyka przypalenia

Dzięki technologii OptimalTEMP żelazko nigdy 
nie przypali żadnej tkaniny, którą można 
prasować, nawet jeśli pozostawi się je bez 
nadzoru. Można po prostu pozostawić je na 
prasowanym ubraniu lub desce do prasowania.

Superlekkie żelazko

Żelazko jest niesamowicie lekkie i wygodne w 
obsłudze, przesuwa się gładko po tkaninie i 
zmniejsza obciążenie nadgarstka. Minimalna 
waga (800 g) sprawia również, że doskonale 
nadaje się do prasowania w pozycji pionowej 
zasłon i wiszących ubrań.

Stopa SteamGlide Elite

Stopa SteamGlide Elite to nasza najlepsza 
stopa, która zapewnia wyjątkowo dobry 
poślizg i maksymalną odporność na 
zarysowania. Jej podstawa ze stali szlachetnej 
jest dwa razy twardsza niż zwykłe aluminiowe 
stopy, a opatentowana 6-warstwowa powłoka 
z zaawansowaną tytanową warstwą z łatwością 
przesuwa się po tkaninie, pozwalając na 
szybsze prasowanie

Odłączany zbiornik wody o pojem. 1,8 l

Odłączany zbiornik wody o pojemności 1,8 l 
zapewnia do 2 godzin ciągłego użytkowania. 
Gdy zbiornik wody jest pusty, wskaźnik stanu 
przypomina o konieczności uzupełnienia wody 
w dowolnym momencie, co – dzięki dużym 
drzwiczkom otworu wlewowego – można 
zrobić po prostu wlewając do zbiornika wodę 
z kranu.
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Ogólne dane techniczne
• Długość węża: 1,8 m
• Akcesoria: Rękawica Premium
• Schowek na wąż: Schowek
• Długość przewodu zasilającego: 1,8 m
• Schowek na przewód sieciowy: Schowek
• Gwarancja: 2 lata gwarancji
• Oszczędzanie energii: 22%

Intuicyjność
• Bezpieczeństwo dla wszystkich tkanin 

przeznaczonych do prasowania
• Czas nagrzewania: 2 minut
• Pojemność zbiornika wody: 1800 ml
• Odłączany zbiornik wody
• Alarm niskiego poziomu wody
• Napełniaj w dowolnym momencie
• Możliwość stosowania wody z kranu
• Stopa żelazka: SteamGlide Elite

Technologia
• Technologia OptimalTemp
• Ciche wytwarzanie pary
• Cicha praca
• Technologia inteligentnego automatycznego 

wytwarzania pary: Druga generacja

Szybkie usuwanie zagnieceń
• Ciśnienie: Maks. 8,5 bar
• Zasilanie: Maks. 2700 W
• Ciągły strumień pary: Do 170 g/min
• Silne uderzenie pary: Do 700 g
• Napięcie: 220–240 V

Funkcja odkamieniania
• Usuwanie kamienia i czyszczenie: Funkcja Easy De-

calc Plus
• Przypomnienie o usuwaniu kamienia: Światło i 

dźwięk

Wielkość i waga
• Wymiary opakowania (S x W x D): 56,7 x 35 x 

32,7 cm
• Waga żelazka: 0,85 kg
• Wymiary produktu (szer. × gł. × wys.): 47,5 x 28,8 

x 22,9 cm
• Łączna waga z opakowaniem: 7,4 kg
• Waga żelazka i podstawy: 4,9 kg
•
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* Można stosować na wszystkich tkaninach nadających się do 
prasowania

http://www.philips.com

