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Inteligentní automatická pára
Garance žehlení bez spálení*
Odnímatelná nádržka na vodu 
1,8 l
Ultralehká žehlička
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ehlení bez námahy. Skvělé výsledky.
rní generátor PerfectCare 7000 Series je navržen pro vaše pohodlí a praktické využití. 
ky nové technologií snímače pohybu začne napařovat hned, jakmile se pustíte do 
hlení. Technologie OptimalTEMP garantuje nespálení žádné žehlitelné látky.

Vysoký výkon
• Žehlicí plocha SteamGlide Elite pro dokonalé klouzání

Mimořádně pohodlné používání
• Systém Easy de-Calc prodlužuje životnost žehličky

Vysoký výkon
• Jediné dokonalé nastavení teploty pro všechny žehlitelné oděvy

Vysoký výkon
• Lehká žehlička, která je ideální pro vertikální napařování

Žehlení bez námahy, skvělé výsledky
• Technologie OptimalTEMP, garance nespálení



 Inteligentní automatická pára

Zajistí, že je vaše žehlení dokončeno rychle 
a s minimálním úsilím díky nové technologii 
snímače pohybu, která rozpozná, když 
žehličkou pohybujete, a automaticky uvolní 
páru.

OptimalTemp

Díky technologii OptimalTEMP dosáhnete 
skvělých výsledků s jedním ideálním 
nastavením. Garantujeme, že žehlička nikdy 
nespálí žádnou žehlitelnou tkaninu. Ani pokud 
ji ponecháte bez dozoru. Nemusíte se bát ji 
volně odložit na své oblečení nebo na žehlicí 
prkno.

Výkonná pára

Silný, trvalý výstup páry umožňuje účinné 
odstraňování i u těch nejodolnějších záhybů na 
těch nejsilnějších tkaninách.

Bez potřeby nastavování teploty

Žehlete vše od hedvábí po džíny bez 
upravování teploty a s garancí nespálení látky. 
Díky technologií OptimalTEMP není nutné 
žádné nastavování. Prádlo už nemusíte předem 
třídit nebo čekat na zahřátí a ochlazení 
žehličky. Jste připraveni kdykoli a na jakoukoli 
látku.

Lehká žehlička

Žehlička je výjimečně lehká, pohodlně se s ní 
manipuluje, dobře klouže a nenamáhá zápěstí. 
Díky minimální hmotnosti 800 g zároveň 
umožňuje snadné vertikální napařování závěsů 
a visících oděvů.

Odnímatelná 1,8l nádržka na vodu

Průhledná 1,8l nádržka na vodu umožňuje až 
2 hodiny nepřetržitého používání. Když je 
nádržka prázdná, upozorní vás vždy kontrolka, 
abyste nádržku naplnili, což uděláte snadno 

pod tekoucí vodou díky velkému plnicímu 
otvoru.

Žehlicí plocha SteamGlide Elite

Naše nejlepší žehlicí plocha SteamGlide Elite 
zajišťuje špičkové klouzání a maximální 
odolnost proti poškrábání. Její základna 
z nerezové oceli je dvakrát tvrdší než běžná 
hliníková základna a naše patentovaná 
šestivrstvá povrchová úprava s pokročilou 
titanovou vrstvou zaručuje snadné klouzání a 
nejrychlejší výsledky.

Jednoduchý systém pro odstranění 
vodního kamene Easy De-Calc

Pravidelné odstraňování vodního kamene 
chrání vaši žehličku, zvyšuje její životnost 
a zajišťuje nejlepší výkon páry. Náš exkluzivní 
systém Easy De-Calc průběžně sbírá vodní 
kámen a indikuje světelným signálem, kdy je 
nutné nádobku vyprázdnit. Stačí vyjmout 
uzávěr a nechat částice vodního kamene 
vytéct.
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Přednosti
Parní generátor
Inteligentní automatická pára Garance žehlení bez spálení*, Odnímatelná nádržka na vodu 1,8 l, Ultralehká 
žehlička
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Snadné použití
• Bezpečné na všech žehlitelných tkaninách
• Doba zahřívání: 2 min
• Objem nádržky na vodu: 1800 ml
• Žehlicí plocha: SteamGlide Elite
• Odnímatelná nádržka na vodu
• Upozornění na nízkou hladinu vody
• Doplňování kdykoli během používání
• Vhodná voda z vodovodu

Technologie
• Technologie OptimalTEMP
• Inteligentní automatická parní technologie: 1. 

generace

Obecné specifikace
• Délka hadice: 1,7 m
• Ukládání hadice: Prostor
• Délka síťové šňůry: 1,65 m
• Ukládání síťové šňůry: Upevnění na suchý zip
• Záruka: 2letá celosvětová záruka

Rychlé odstraňování záhybů
• Trvalý výstup páry: Až 120 g/min
• Tlak: Max 8,0 baru
• Spotřeba: Max. 2 100 W
• Parní ráz: Až 600 g
• Napětí: 220–240 V

Správa měřítka
• Odstranění vodního kamene a čištění: Snadné 

odstranění vodního kamene Plus
• Připomenutí funkce Calc Clean: Světlo

Velikost a hmotnost
• Hmotnost žehličky: 0,8 kg
• Rozměry balení (Š x V x H): 31,5 x 31,5 x 47,5 cm
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 24 x 27,5 x 42 cm
• Celková hmotnost s balením: 5,3 kg
• Hmotnost žehličky + základny: 3,85 kg

Ekologická účinnost
• Úspora energie*: 30 %
•
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Specifikace
Parní generátor
Inteligentní automatická pára Garance žehlení bez spálení*, Odnímatelná nádržka na vodu 1,8 l, Ultralehká 
žehlička

* Bezpečná pro všechny tkaniny
* *až 30% snížení spotřeby energie na základě normy IEC 603311, 

NORMÁLNÍ režim ve srovnání s režimem MAX

http://www.philips.com

