
 

 

Philips PerfectCare 
Performer
Gludināšanas sistēma

Maks. 6,5 bāru sūkņa spiediens
Papildu tvaiks līdz 420 g
1,8 l liela ūdens tvertne
Pārnēsāšanas aizslēgs
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Īpaši ātra gludināšana

ar spēcīgu nepārtraukta tvaika padevi
Philips PerfectCare Performer gludināšanas sistēma nodrošina patiešām vienkāršu, jaudīgu 
gludināšanu, neapdedzinot audumus. Jaudīgā, nepārtrauktā tvaika plūsma dziļi un 
nepārtraukti iesūcas šķiedrās, lai viegli likvidētu krokas.

Nav jāiestata temperatūra, garantēti bez apdedzināšanas
• Gludiniet džinsus vai zīdu bez temperatūras regulēšanas
• Garantēta aizsardzība pret apdegumiem

Pārnēsāšanas aizslēgs drošai un vienkāršai transportēšanai
• Automātiska izslēgšanās, kad gludeklis tiek atstāts bez uzraudzības

Papildu ērtības
• Liela (1,8 l) noņemama ūdens tvertne vienkāršai uzpildīšanai
• Jaudīga un klusa gludināšana

Ātrs un jaudīgs
• Komplektācijā ietverta Calc Clean tvertne — nav nepieciešamas kasetnes, bez papildu 

izmaksām
• Jaudīgs tvaiks efektīvai kroku likvidēšanai
• Taupiet enerģiju ar ECO režīmu
• SteamGlide Plus gludināšanas virsma izcilai slīdēšanai



 Automātiska izslēgšanās

Automātiskās izslēgšanās funkcija automātiski 
izslēdz tvaika ģeneratora gludekli, ja tas 
vairākas minūtes netiek lietots. Tā tiek taupīta 
enerģija un garantēta jūsu drošība un 
nodrošināts jūsu sirdsmiers.

Vieda atkaļķošana

Philips integrētā atkaļķošanas sistēma Smart 
Calc Clean atgādina par nepieciešamību veikt 
atkaļķošanu. Sistēmā ir ietverta tvertne, kas 
atvieglo atkaļķošanas procesu. Nav 
nepieciešamas kasetnes un nav nekādu papildu 
izmaksu.

Noņemama 1,8 l ūdens tvertne

Caurspīdīgā, 1,8 litru tvertne ļauj gludināt 2 
stundas bez pārtraukuma. Kad ūdens tvertne ir 
tukša, iedegas indikatora lampiņa, un jūs 
jebkurā brīdī varat to ērti uzpildīt tieši no 
krāna, izmantojot lielo uzpildes atveri.

Garantēta aizsardzība pret apdegumiem

Pateicoties OptimalTEMP, mēs garantējam, ka 
šis gludeklis nekad neapdedzinās nevienu 
audumu, ko drīkst gludināt. To pat var atstāt uz 
apģērba vai gludināmā dēļa. Bez apdegumiem, 
bez spīdīgiem laukumiem. Garantēti.

OptimalTEMP tehnoloģija

Ar OptimalTEMP tehnoloģiju jums vairs nav 
jātērē laiks temperatūras regulēšanai, 

nogaidīšanai, līdz temperatūra noregulējas, vai 
apģērbu šķirošanai. Ar perfekto temperatūras 
un nepārtrauktas spēcīgas tvaika padeves 
kombināciju bez apdedzināšanas gludiniet gan 
džinsa, gan zīda audumus.

Silent Steam tehnoloģija
Troksni slāpējošie filtri samazina tvaika radīto 
troksni un skaņu absorbējoša platforma 
samazina vibrācijas radīto troksni bāzes 
korpusā. Tādējādi gludekļa jaudīgā tvaika 
padeve nebūs skaļāka par jūsu televizoru, telpā 
atskaņoto mūziku vai ģimenes sarunām.

Īpaši spēcīga tvaika padeve

Spēcīgs pastāvīgais tvaiks viegli tiek galā pat ar 
biezākajiem audumiem. Grūti izgludināmas 
krokas izzūd, pateicoties papildu tvaikam, kad 
vien tas nepieciešams. Šis papildu tvaiks ir 
ideāls vertikālai tvaicēšanai, lai atsvaidzinātu 
apģērbus un aizkarus.

Energotaupība

Ietaupiet enerģiju un iegūstiet tos pašus 
lieliskos rezultātus. ECO režīms samazina 
enerģijas patēriņu, gludinot apģērbus, kam 
nepieciešams mazāk tvaika.
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Tehnoloģija
• OptimalTEMP tehnoloģija
• Visiem audumiem, ko drīkst gludināt
• Bez apdegumiem
• Nav jāiestata temperatūra
• ProVelocity tvaika dzinējs
• Silent Steam tehnoloģija

Ērta lietošana
• Ūdens tvertnes ietilpība: 1800 ml
• Gludināšanas virsmas slīdamības veiktspēja: 5 stars
• Gludināšanas virsmas nosaukums: SteamGlide Plus
• Automātiska izslēgšanās
• Noņemama ūdens tvertne
• Strāvas vada garums: 1,8 m
• Šļūtenes garums: 1,6 m
• Gatavs lietošanai: Gaismas indikators
• Gludināšanas virsmas izturība pret skrāpējumiem: 

4 stars

Ātra kroku novēršana
• Spiediens: Maks. 6,5 bāru sūkņa spiediens
• Jauda: 2600 W
• Nepārtraukts tvaiks: 120 g/min
• Papildu tvaiks: Līdz 420 g
• Vertikāls tvaiks

• Gatavs lietošanai: 2 minūte (s)
• Dažādi tvaika līmeņi
• Steam-On-Demand

Kaļķakmens kontrole
• Atkaļķošanas atgādinājums: Skaņa

Uzglabāšana
• Pārnēsāšanas aizslēgs: Transportēšanai un drošībai
• Šļūtenes uzglabāšana: Šļūtenes uzglabāšanas 

nodalījums

Izmērs un svars
• Gludekļa svars: 1,22 kg
• Iepakojuma izmēri (PxAxG): 24,6 x 33,5 x 44,9 cm
• Produkta izmēri (PxAxG): 22 x 24 x 37 cm
• Gludekļa + bāzes svars: 3,2 kg

Videi draudzīga efektivitāte
• Enerģijas taupīšanas režīms
• Taupa enerģiju*: 40 %
• Produkta iepakojums: 100% pārstrādājams
• Lietotāja rokasgrāmata: 100 % pārstrādāts papīrs

Garantija
• 2 gadu vispasaules garantija
•
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Specifikācijas
Gludināšanas sistēma
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* enerģijas ietaupījums līdz pat 40%, pamatojoties uz IEC 603311, eko 
režīmā, salīdzinot ar turbo režīmu
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