
 

 

Philips PerfectCare
Naparovacia žehlička

2500 W
Kontinuálny výstup pary 45 g/min
180 g zosilnená para
Žehliaca plocha SteamGlide Plus
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dnoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty

0 % bezpečná aj pre jemné tkaniny
hlite naraz všetko od džínsov po hodváb s technológiou OptimalTEMP, ktorá je 
konalým spojením výkonného naparovania a teploty na rýchlejšie odstraňovanie 
hybov bez rizika spálenia či lesklých plôch. Žehlenie je teraz jednoduchšie a rýchlejšie!

Bezstarostné žehlenie, ktoré nevyžaduje nastavenie teploty
• Horúcu žehliacu plochu môžete nechať bezpečne položenú na žehliacej doske
• Bezpečná pre všetky tkaniny na žehlenie
• Žehlite všetko od džínsov až po hodváb bez potreby nastavovať teplotu
• Testovaná a schválená nezávislými odborníkmi na textil

Jednoduchšie a rýchlejšie žehlenie
• 2500 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon
• Výstup pary až 45 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov
• Zosilnená para až 180 g na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov
• Najrýchlejšie kĺzanie vďaka žehliacej ploche SteamGlide Plus

Pohodlné žehlenie
• Žehlička sa automaticky vypne, keď ju ponecháte bez dozoru
• Systém zastavenia odkvapkávania zabráni vzniku škvŕn na látke počas žehlenia
• Jednoducho použiteľná funkcia Calc Clean na dlhotrvajúci výkon pri naparovaní



 Technológia OptimalTEMP

Naparovacie žehličky Philips s technológiou 
OptimalTEMP ponúkajú najúčinnejšiu 
kombináciu teploty a pary bez ohľadu na 
tkaninu. Silná na pevnú bavlnu, jemná na jemné 
tkaniny. Môžete ju bezpečne nechať na 
akejkoľvek tkanine na žehlenie alebo aj na 
žehliacej doske bez spálenia alebo vytvorenia 
lesklých plôch. Žehlenie je teraz jednoduchšie, 
rýchlejšie a bezpečnejšie než kedykoľvek 
predtým!

Automatické bezpečnostné vypnutie

Keď naparovaciu žehličku nepoužívate, 
automaticky sa vypne, takže šetrí energiu 
a zvyšuje bezpečnosť. Keď ju necháte stáť na 
podstavci, žehliacej ploche alebo na bokoch, po 
2 minútach sa vypne.

Systém ochrany pred odkvapkávaním

Systém Drip Stop vašej naparovacej žehličky 
Philips vám umožní žehliť jemné tkaniny pri 
nízkych teplotách bez obáv zo škvŕn 
spôsobených kvapôčkami vody.

Para až 45 g/min

Kontinuálny výstup pary až 45 g/min. poskytuje 
ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne 
vyžehlenie všetkých záhybov.

Zosilnená para až 180 g

Zosilnená para s dávkou 180 g preniká hlbšie 
do tkaniny a ľahko odstraňuje nepoddajné 
záhyby.

Žehliaca plocha SteamGlide Plus

Žehliaca plocha SteamGlide Plus vám 
poskytuje najrýchlejšiu kvalitu kĺzania. Odolná 
povrchová úprava so 6 vrstvami a špeciálnou 
titánovou vrstvou prináša neprekonateľnú 
kvalitu kĺzania pre rýchlejšie žehlenie, pričom je 
vysoko odolná proti poškriabaniu a ľahko sa 
čistí.

Testovaná a schválená

Túto žehličku testovali a vďaka jej vynikajúcim 
vlastnostiam schválili nezávislé odborné 
inštitúty, ktoré sa zameriavajú na textil, ako sú 
napríklad IWTO alebo Woolmark. Program 
Woolmark Apparel Care pomáha 
používateľom identifikovať kvalitné výrobky, 
ktoré spoločnosť Woolmark schválila na 
používanie pri produktoch z vlny. Spoločnosť 
Philips je vďaka technológii OptimalTEMP 
jedinou spoločnosťou, ktorej sa podarilo 
získať zlatý certifikát spoločnosti Woolmark.
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Hlavné prvky
Naparovacia žehlička
2500 W Kontinuálny výstup pary 45 g/min, 180 g zosilnená para, Žehliaca plocha SteamGlide Plus
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Jednoduché používanie
• Funkcia Drip stop: áno
• Automatické bezpečnostné vypnutie: áno
• Kapacita nádoby na vodu: 300 ml
• Extra veľký plniaci otvor: áno
• Mimoriadne stabilný podstavec: áno
• Vhodné na použitie s vodou z vodovodu: áno

Rýchle a účinné odstraňovanie záhybov
• Kontinuálny výstup pary: 45 g/min.
• Žehliaca plocha: SteamGlide Plus
• Príkon: 2500 W
• Zosilnená para: 180 g

Rýchle odstraňovanie záhybov
• Rozstrekovanie vody: áno

Ekologická efektivita
• Návod na použitie: 100%-ný recyklovaný papier

Záruka
• 2-ročná celosvetová záruka: áno

Veľkosť a hmotnosť
• Rozmery balenia (š x v x d): 33,2 x 16,7 x 13,7 cm
• Rozmery výrobku (š x v x d): 31,2 x 14,7 x 12,7 cm
• Hmotnosť žehličky: 1,485 kg

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

posuvný prepínač Calc Clean
•
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Technické údaje
Naparovacia žehlička
2500 W Kontinuálny výstup pary 45 g/min, 180 g zosilnená para, Žehliaca plocha SteamGlide Plus

* *Testované v porovnaní s nelepivou žehliacou plochou Philips

http://www.philips.com

