Philips PerfectCare 6000
Series
Parný generátor

Výkonná para
Zaručene sa nič nespáli*
Odnímateľná 1,8 l nádoba na
vodu
Kompaktné

Ultrarýchly. Mimoriadne
kompaktný.
Parný generátor PerfectCare Series 6000 s úplne novým, kompaktným dizajnom je navrhnutý
tak, aby podával ten najlepší parný výkon. Užite si rýchlejšie žehlenie bez potreby väčšieho
úložného priestoru. S garanciou nespálenia látky* vďaka technológii OptimalTEMP.
Effortless ironing with great results
• Technológia OptimalTEMP, garancia nespálenia látky
Powerful performance
• Žehliaca plocha SteamGlide Advanced, dokonalé kĺzanie a dlhá životnosť
• Výkonná para pre odstraňovanie záhybov
• Funkcia Easy De-Calc predĺži životnosť vašej žehličky
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Extra convenience to use
• Automatické bezpečnostné vypnutie, ak žehlička ostane bez dozoru
• Odnímateľná nádržka na vodu pre jednoduché plnenie s objemom 1,8 l
• Ľahká a kompaktná konštrukcia na jednoduché používanie a uskladnenie
• Zámok na bezpečné a jednoduché prenášanie
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Parný generátor

Výkonná para Zaručene sa nič nespáli*, Odnímateľná 1,8 l nádoba na vodu, Kompaktné

Hlavné prvky
OptimalTEMP

najodolnejších záhybov na najhrubších
tkaninách.
Jednoduché odstraňovanie vodného
kameňa

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.
Kompaktné a pohodlné

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.
Žehliaca plocha SteamGlide Advanced

Je ľahké udržiavať generátor pary s
inteligentným systémom Smart Calc Clean –
naším zabudovaným systémom na
odstraňovanie vodného kameňa. Systém vás
upozorní na potrebu vykonať odvápnenie a
obsahuje nádobu na jeho ľahké a bezpečné
uskutočnenie. Keďže ho možno používať
opakovane, ušetríte peniaze a nikdy nebudete
kupovať ďalšie kazety.

Vďaka kompaktnej veľkosti výrobku je žehlenie
oblečenia hračkou. Dokonca sa hodí aj na vašu
žehliacu dosku. Ale nemyslite si, že menšie
znamená menej výkonné. Vďaka našej
exkluzívnej technológii ProVelocity sme
vyrobili výkonné parné generátory, ktoré sú
ľahké a kompaktnejšie než v minulosti.
Bezpečnostný zámok pri prenášaní

Automatické vypnutie

Naša vynikajúce žehliaca plocha SteamGlide
Advanced poskytuje hladké kĺzanie po všetkých
typoch tkanín. Jej základňa z nehrdzavejúcej
ocele je dvakrát tvrdšia než hliník a naša
patentovaná 6-vrstvová povrchová úprava
s pokročilou titánovou vrstvou umožňuje
jednoduché kĺzanie po všetkých typoch tkanín
a rýchlejšie zaručuje požadovaný výsledok.
Výkonná para

Silná, nepretržitá para na účinné odstránenie
záhybov, dokonca aj v prípade tých

Automatické vypnutie vám ušetrí energiu a
dodá pocit spokojnosti
Odnímateľná nádoba na vodu
s objemom 1,8 l

Transparentná nádržka na vodu s objemom 1,8
litra vám umožní až 1,5 hodiny nepretržitého

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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Technické údaje
Technológia

• Technológia OptimalTEMP
• Naparovací systém ProVelocity

Hmotnosť a rozmery

• Rozmery výrobku (Š x V x D): 16,8 x 26,9 x
36,8 cm
• Hmotnosť žehličky: 1,2 kg
• Rozmery balenia (Š x V x D): 22,7 x 34,2 x 43,0 cm
• Hmotnosť žehličky + základne: 3.4 kg

Všeobecné technické údaje
•
•
•
•

Skladovanie hadice: Priehradka
Skladovanie sieťovej šnúry: Suchý zips
Bezpečnostný zámok pro prenášaní
Automatické vypínanie

Ľahké použitie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dopĺňanie kedykoľvek
Bezpečné pre všetky tkaniny
Objem nádoby na vodu: 1800 ml
Bezpečné na všetky tkaniny, ktoré sa môžu žehliť
Čas zohrievania: 2 min
Kvalita kĺzania žehliacej plochy: 5 stars
Automatické bezpečnostné vypnutie
Názov žehliacej plochy: SteamGlide Advanced
Odoberateľná nádoba na vodu
Môže sa dopĺňať kedykoľvek počas používania
Voda z vodovodu je vyhovujúca
Dĺžka sieťovej šnúry: 1,65 m
Funkcia Drip stop
Dĺžka hadice: 1,6 m
Presná naparovacia špička
Pripravený na používanie: Zvukový indikátor

• Jednoduché nastavenie a skladovanie: Kompaktný
dizajn
• Odolnosť žehliacej plochy voči poškriabaniu:
5 stars

Príslušenstvo

• Nádoba Calc Clean na odstraňovanie vodného
kameňa

Rýchle odstránenie záhybov
•
•
•
•
•
•

Tlak: 8 barov
Napájanie: 2400 W
Trvalé naparovanie: 130 g/min
Naparovanie: Až 600 g
Napätie: 220 – 240 V
Zvislá para

Správa výpočtov

• Riešenie na odstraňovanie vodného kameňa:
Funkcia Smart Calc Clean
• Použitie s vodou z vodovodu
• Pripomenutie odstránenia vodného kameňa

Ekologická účinnosť

• Použitý recyklovaný plast: 35 – 40 %

Záruka

• 2-ročná celosvetová záruka

Odstránenie záhybov
• Zvislá para

Ekologická účinnosť

• Úspora energie*: Úspora až 30% energie*
•
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* *Na všetky odevy vhodné na žehlenie
* **Až 20 % úspora energie podľa normy IEC 603311, v porovnaní s
GC6742

