
 

 

Philips 7000 Series
Ručný naparovač

Jedinečná nastaviteľná hlava
Vodorovné a zvislé naparovanie
Špicatý hrot naparovacej platničky
Výkon 1500 W

STH7060/80
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hodlné, rýchle a efektívne naparovanie

učným naparovačom Philips Series 7000 si za moment nachystáte všetko vaše oblečenie. Vďaka 
staviteľnej hlavici a špicatému hrotu naparovacej platničky bude odstraňovanie záhybov rýchle 
ohodlné v akomkoľvek uhle a technológia OptimalTemp zaručí, že sa oblečenie nikdy nespáli.

Pohodlné a efektívne
• Nepretržitá para účinne vyhladzuje záhyby

Pohodlné a efektívne
• Špicatým hrotom efektívne dosiahnete ktorúkoľvek oblasť na oblečení

Pohodlné a efektívne
• 2 nastavenia pary: režimy ECO a MAX pre rôzne potreby

Pohodlné a efektívne
• Nastaviteľná hlavica na jednoduché a pohodlné naparovanie

Convenient and effective
• 100 ml/200 ml vymeniteľné nádržky na naparovanie, aby ste mohli naparovať dlhšie na 

jedenkrát



 Jedinečná nastaviteľná hlavica

Inovatívna nastaviteľná hlava znamená, že 
môžete vyhladiť záhyby v akomkoľvek uhle, čo 
vám dáva možnosť naparovať vertikálne alebo 
horizontálne – podľa toho, čo si vyberiete!

Špicatý hrot naparovacej platničky

Naparovacia platnička má špicatý hrot, takže 
môžete ľahko vyhladzovať záhyby s 
mimoriadnou presnosťou na ťažko 
dostupných miestach, ako sú gombíky, goliere 
a záhyby.

Pripravené na použitie za 30 sekúnd

Kedykoľvek ho budete potrebovať, naparovač 
je pripravený na použitie už za 30 sekúnd. 
Svetelná kontrolka signalizuje, kedy ste 
pripravení začať, takže naparovanie dokončíte 

za chvíľu. Ideálny pri rozhodovaní o oblečení na 
poslednú chvíľu.

Technológia OptimalTEMP

Technológia OptimalTEMP zaručuje, že 
nedôjde k popáleninám na žiadnej tkanine 
určenej na žehlenie, takže môžete naparovať 
bez obáv.

Kontinuálny výstup pary až 28 g/min

Až 28 g/min nepretržitej výkonnej pary 
uvoľňuje vlákna látky, takže záhyby rýchlo 
vyhladzuje a zabezpečí vašim odevom ten 
najlepší vzhľad.

Dve vymeniteľné nádržky na vodu

Nech už potrebujete vyžehliť čokoľvek, 
zvládne to. S vymeniteľnými nádržkami na vodu 

s objemom 100 ml a 200 ml sa postará o to, 
aby sa celé oblečenie vyžehlilo jedným ťahom.

Zabíja 99,9 % baktérií*

Okrem odstraňovania záhybov séria 7000 tiež 
osviežuje oblečenie (a mäkký nábytok, záclony, 
hračky) a odstraňuje zápach tým, že medzi 
pracími cyklami ničí až 99,9 % baktérií*.

2 nastavenia pary

2 nastavenia pary: režim ECO šetrí vodu bez 
toho, aby sa znížili výsledky naparovania, režim 
MAX poskytuje väčší parný výkon.

Nepotrebujete dosku na žehlenie

Series 7000 má kompaktný dizajn, čo z nej robí 
perfektné riešenie na cesty na naparovanie 
odevov kedykoľvek a kdekoľvek. 
Nepotrebujete dosku na žehlenie.
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Ručný naparovač
Jedinečná nastaviteľná hlava Vodorovné a zvislé naparovanie, Špicatý hrot naparovacej platničky, Výkon 1500 
W



Dátum vydania  
2023-05-21

Verzia: 17.17.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
Kvalita výsledku
• Naparovacia platnička: Kov
• Napätie: 220 – 240 V
• Napájanie: 1500 W

Dizajn
• Farba: Čierna

Jednoduché používanie
• Kapacita nádoby na vodu: 100 ml/200 ml
• Vypínač
• Odnímateľná nádržka na vodu
• Dolievanie vody kedykoľvek počas používania
• Vhodné na použitie s vodou z vodovodu
• Pripravený na používanie: Svetelná kontrolka
• Čas zohrievania: 30 sekúnd
• Dĺžka sieťovej šnúry: 2,5 m

Vrátane príslušenstva
• Rukavica na extra ochranu
• StyleMat

Rýchle a výkonné odstránenie záhybov
• Kontinuálny výstup pary: 28 g/min.
• Zvislé naparovanie
• Horizontálne naparovanie

Technológia
• Technológia OptimalTEMP
• Pre všetky tkaniny určené na žehlenie
• Garancia nespálenia látky

Rozmery a hmotnosť
• Rozmery výrobku (Š x V x D): 129 x 141 x 355 mm
•
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* Testované inštitútom tretej strany na prítomnosť baktérií 
Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida 
albicans ATCC 10231 pri 1 minúte naparovania.

* *Porovnanie so zariadením Philips GC362 na základe internej 
testovacej správy spoločnosti Philips
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