
 

 

Philips PerfectCare 7000 
Series
Parný generátor

Zaručene sa nič nespáli*
Odnímateľná 1,8 l nádoba na 
vodu
Ultraľahká žehlička
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euveriteľná ľahkosť a výkonnosť
ehlenie bez námahy. Skvelé výsledky.
ria PerfectCare 7000 je vyrobená so zreteľom na vaše pohodlie – je neuveriteľne ľahká 
ednoducho sa s ňou manipuluje. Generuje výkonnú paru na rýchlejšie dosiahnutie skvelých 
sledkov. Technológia OptimalTEMP garantuje, že nespálite žiadnu žehliteľnú látku.

Silný výkon
• Žehliaca plocha SteamGlide Elite pre dokonalé kĺzanie

Väčšie pohodlie pri používaní
• Automatické bezpečnostné vypnutie, ak žehlička ostane bez dozoru

Väčšie pohodlie pri používaní
• Zámok na bezpečné a jednoduché prenášanie

Žehlenie bez námahy so skvelými výsledkami
• Technológia OptimalTEMP, garancia nespálenia látky

Silný výkon
• Výkonná para pre odstraňovanie záhybov



 OptimalTEMP

S technológiou OptimalTEMP dosiahnete 
skvelé výsledky pri jednom ideálnom nastavení 
teploty. Zaručujeme, 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.

Výkonná para

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

Bez nastavovania teploty

Žehlite všetko, od džínsov až po hodváb bez 
úpravy teploty a zaručene nič nespálite. Vďaka 
technológii OptimalTEMP nie je potrebné nič 

nastavovať. Už viac nemusíte pred žehlením 
triediť bielizeň ani čakať na zahriatie či 
ochladenie žehličky. Tá je v každom okamihu 
pripravená na každý typ tkaniny.

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.

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.

Jednoduchý systém na odstraňovanie 
vodného kameňa Easy De-calc

Pravidelné odstraňovanie vodného kameňa 
chráni vašu žehličku, predlžuje jej životnosť a 
zaručuje najlepší parný výkon. Náš exkluzívny 
systém Easy De-Calc vodný kameň priebežne 
zbiera a svetelný indikátor vás upozorní, keď je 
potrebné ho vyprázdniť. Jednoducho zložte 
krytku a vylejte vodu a vodný kameň.

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.
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Hlavné prvky
Parný generátor
Zaručene sa nič nespáli* Odnímateľná 1,8 l nádoba na vodu, Ultraľahká žehlička
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Všeobecné technické údaje
• Dĺžka hadice: 1,7 m
• Skladovanie hadice: Priehradka
• Dĺžka sieťovej šnúry: 1,65 m
• Skladovanie sieťovej šnúry: Suchý zips
• Záruka: 2-ročná celosvetová záruka

Jednoduché používanie
• Kapacita nádoby na vodu: 1800 ml
• Bezpečné na všetky tkaniny, ktoré sa môžu žehliť
• Čas zohrievania: 2 minúta(y)
• Žehliaca plocha: SteamGlide Elite
• Odnímateľná nádržka na vodu
• Upozornenie na nedostatok vody
• Dolievanie vody kedykoľvek počas používania
• Vhodné na použitie s vodou z vodovodu

Technológia
• Technológia OptimalTEMP

Rýchle odstránenie záhybov
• Trvalý výstup pary: Až do 120 g/min

• Tlak: Max. 8,0 barov
• Príkon: Max. 2100 W
• Zosilnená para: Až 600 g
• Napätie: 220 - 240 V

Ekologická účinnosť
• Úspora energie*: 30 %

Systém ochrany proti vodnému kameňu
• Odstránenie vodného kameňa a čistenie: Funkcia 

Easy De-calc Plus
• Pripomenutie odstránenia vodného kameňa: 

Indikátor

Veľkosť a hmotnosť
• Hmotnosť žehličky: 0,8 kg
• Rozmery balenia (š x v x d): 31,5 x 31,5 x 47,5 cm
• Rozmery výrobku (š x v x d): 24 x 27,5 x 42 cm
• Celková hmotnosť s obalom: 5,3 kg
• Hmotnosť žehličky + základne: 3,85 kg
•
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Technické údaje
Parný generátor
Zaručene sa nič nespáli* Odnímateľná 1,8 l nádoba na vodu, Ultraľahká žehlička

* Na všetky tkaniny, ktorá sa môžu žehliť
* *až 30 % úspora energie podľa normy IEC 603311 v režime 

NORMAL v porovnaní s režimom MAX

http://www.philips.com

