
 

 

Philips PerfectCare Elite 
Plus
Parní generátor

Parní ráz až 600 g
Odnímatelná 1,8l nádržka na vodu
Technologie OptimalTEMP
Automatická a tichá pára
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Nejrychlejší a nejvýkonnější žehlička* je ještě chytřejší
S inteligentní automatickou párou
PerfectCare Elite Plus je nejvýkonnější a nejrychlejší parní generátor na světě, 
s ultralehkou žehličkou a inteligentní automatickou párou zajišťující nepřekonatelné 
pohodlí. Nemusíte nastavovat žádnou teplotu a můžete si být jistí, že látku nespálíte.

Není potřeba žádné nastavování teploty, garantuje nespálení
• Technologie OptimalTEMP – není nutné nastavovat teplotu
• Bez spálení – garance
• Nezávisle testováno a schváleno

Rychlé žehlení s nepřetržitým napařováním
• Výkonné napařování pro dokonalé odstranění záhybů
• Inteligentní automatická pára pro rychlejší, snazší žehlení
• Nenáročný a účinný systém odstranění vodního kamene pro dlouhodobý výkon
• Žehlicí plocha T-ionicGlide – špičkové klouzání a odolnost
• Úspora energie díky režimu ECO

Dokonalý zážitek ze žehlení
• Výkonné žehlení s minimální hlučností
• Nízká hmotnost a pohodlná manipulace s žehličkou
• Zámek pro přenášení pro snadnou a bezpečnou přepravu
• Bezpečnostní vypnutí žehličky, je-li ponechána bez obsluhy



 Bez potřeby nastavení teploty

Žehlete vše od džínů po hedvábí bez 
upravování teploty. S technologií 
OptimalTEMP není nutné nastavování. Díky 
tomu už nemusíte prádlo předem třídit nebo 
čekat na zahřátí a ochlazení žehličky. Jste 
připraveni kdykoli a na jakoukoli látku.

Bez spálení – garance

Díky technologii OptimalTEMP garantujeme, 
že tato žehlička nikdy nespálí žádnou tkaninu 
určenou k žehlení. Můžete ji dokonce nechat 
položenou na oblečení na žehlicím prkně. 
Žádné spálení ani poškození. Garantujeme.

Mimořádně výkonné napařování

Výkonné a nepřetržité napařování snadno 
zvládá i ty nejsilnější tkaniny. S mimořádným 

parním rázem v pravou chvíli se i ty 
nejodolnější záhyby v mžiku poddají. Tato pára 
navíc se také hodí k vertikálnímu napařování 
oblečení a závěsů.

Inteligentní automatická pára

Inteligentní snímač DynamiQ přesně 
rozpoznává, jak a kdy se žehlička pohybuje, 
poskytuje výkonnou páru na nejpotřebnějších 
místech a zajišťuje snazší žehlení a rychlejší 
výsledky.

Mimořádně lehká žehlička

Žehlička je výjimečně lehká, pohodlně se s ní 
manipuluje, dobře klouže a nenamáhá zápěstí. 
Díky minimální hmotnosti je také možné 
snadné a efektivní vertikální napařování závěsů 
a visících oděvů.

Žehlicí plocha T-ionicGlide

Naše nejlepší žehlicí plocha T-ionicGlide 
poskytuje 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 pokročilými 
titanovými vrstvami zaručuje snadné klouzání 
a nejrychlejší výsledky.

Zelené logo společnosti Philips
Zelené výrobky společnosti Philips 
umožňují snížit náklady, spotřebu energie 
a emise CO2. Jak? Nabízejí významná 
zdokonalení v oblasti ochrany životního 
prostředí v jedné nebo několika 
oblastech, na které se společnost Philips 
zaměřuje – energetická úspornost, 
obalové materiály, nebezpečné látky, 
hmotnost, recyklace a likvidace 
a spolehlivá dlouhá životnost.
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Přednosti
Parní generátor
Parní ráz až 600 g Odnímatelná 1,8l nádržka na vodu, Technologie OptimalTEMP, Automatická a tichá pára
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Technologie
• Cyklonová parní komora: Ano
• Žádná spálení: Ano
• Bez potřeby nastavení teploty: Ano
• Technologie OptimalTEMP: Ano
• Technologie Silent Steam: Ano
• Procesor Smart Control: Ano
• DynamiQ: Ano

Rychlé odstraňování záhybů
• Trvalý výstup páry: Až 165 g/min
• Spotřeba: Max. 2 700 W
• Tlak: Max 8 barů
• Připraveno k použití: 2 min
• Parní ráz: Až 600 g
• Vertikální napařování: Ano
• Napětí: 220–240 V

Snadné použití
• Bezpečná pro všechny tkaniny: I jemné látky, jako 

je hedvábí
• Žehlicí plocha pro snadné klouzání: 5 hvězdičky
• Název žehlicí plochy: T-ionicGlide
• Kapacita nádržky na vodu: 1800 ml
• Vyjímatelná nádržka na vodu: Ano
• Délka hadice: 1,9 m
• Výstraha při nízké hladině vody: Ano
• Délka napájecího kabelu: 2 m
• Napařovací špička Precision: Ano
• Připraveno k použití: Zvukový indikátor
• Doplnění kdykoliv během používání: Ano
• Automatické bezpečnostní vypnutí: Ano

• Žehlicí plocha odolná proti poškrábání: 
5 hvězdičky

• Vhodné pro vodu z kohoutku: Ano

Odstranění vodního kamene
• Odstranění vodního kamene a čištění: Systém Easy 

De-Calc Plus
• Funkce připomenutí odvápnění: Světlo

Uskladnění
• Zámek pro přenášení: Pro přepravu a bezpečnost
• Skladování hadice: Přihrádka pro skladování hadice

Včetně příslušenství
• Rukavice pro větší ochranu: Ano

Velikost a hmotnost
• Rozměry balení (Š x V x H): 31 x 35 x 51 cm
• Rozměry výrobku (Š x V x D): 23,3 x 28,5 x 

45,3 cm
• Celková hmotnost s obalem: 7,4 kg
• Hmotnost žehličky: 0,8 kg
• Hmotnost žehličky + základny: 5,1 kg

Záruka
• 2letá celosvětová záruka: Ano

Energetická účinnost
• Režim úspory energie: Ano
• Úspora energie*: 30 %
• Obal výrobku: 100% recyklovatelný
• Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír
•
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Specifikace
Parní generátor
Parní ráz až 600 g Odnímatelná 1,8l nádržka na vodu, Technologie OptimalTEMP, Automatická a tichá pára

* množství páry (norma IEC60311) oproti 10 nejprodávanějším 
parním generátorům; testováno v dubnu 2017.
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