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Žehlička, která přizpůsobuje páru rychlosti

žehlení

Žehlení bez námahy. Rychlejší výsledky.

Žehličky PerfectCare 8000 Series nabízejí snadné žehlení díky naší nové

technologii snímače pohybu. Umožňují vertikální a horizontální žehlení

s automatickou párou. Režim rychlosti přizpůsobí množství páry podle rychlosti

žehlení a zajistí tak ještě rychlejší výsledky.

Žehlení bez námahy, rychlé výsledky

Rychlostní režim přizpůsobuje páru rychlosti žehlení

Inteligentní automatická pára pro žehlení bez námahy

Napařujte a osvěžte oděvy pomocí automatického vertikálního napařování

Dokonalý výkon

Mimořádně výkonné napařování pro ty nejodolnější záhyby

Technologie OptimalTEMP, garance nespálení*

Ultralehká žehlička pro snadné vertikální napařování

Žehlicí plocha SteamGlide Elite pro dokonalé klouzání

Mimořádné pohodlí při používání

Odnímatelná 1,8l nádržka na vodu

Systém Easy de-Calc Plus prodlužuje životnost žehličky

Automatické vypnutí pro úsporu energie a klid v duši

Bezpečný zámek pro přenášení pro bezpečné zajištění žehličky
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Přednosti

Rychlostní režim

Žehlete rychleji s novým rychlostním režimem,

díky kterému se žehlička automaticky

přizpůsobí a uvolní páru podle rychlosti, kterou

jí pohybujete na oděvech. Čím rychleji budete

žehličkou pohybovat, tím více páry uvolní.

Inteligentní automatická pára

Náš nový senzor pohybu přesně pozná, kdy se

žehlička pohybuje po oblečení, a automaticky

dodává výkonnou páru. Relaxujte a užívejte si

snadného žehlení, zatímco žehlička napařuje

za vás.

Automatické vertikální napařování

Náš zdokonalený senzor pohybu dokáže

rozpoznat pohyb v libovolném směru, takže

můžete vertikálně napařovat a osvěžovat šaty,

bundy a záclony.

Mimořádně výkonné napařování

Silný, trvalý výstup páry umožňuje účinné

odstraňování i u těch nejodolnějších záhybů na

těch nejsilnějších tkaninách.

Garance žehlení bez spálení*

Díky technologii OptimalTEMP garantujeme,

že žehlička nikdy nespálí žádnou žehlitelnou

tkaninu. Ani pokud ji ponecháte bez dozoru.

Nemusíte se bát ji volně odložit na své

oblečení nebo na žehlicí prkno.

Ultralehká žehlička

Žehlička je výjimečně lehká, pohodlně se s ní

manipuluje, dobře klouže a nenamáhá zápěstí.

Díky minimální hmotnosti 800 g zároveň

umožňuje snadné vertikální napařování závěsů

a visících oděvů.

Žehlicí plocha SteamGlide Elite

Naše nejlepší žehlicí plocha SteamGlide Elite

zajišťuje 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 pokročilou

titanovou vrstvou zaručuje snadné klouzání a

nejrychlejší výsledky.

Odnímatelná 1,8l nádržka na vodu

Průhledná 1,8l nádržka na vodu umožňuje až

2 hodiny nepřetržitého používání. Když je

nádržka prázdná, upozorní vás vždy kontrolka,

abyste nádržku naplnili, což uděláte snadno

pod tekoucí vodou díky velkému plnicímu

otvoru.

Systém Easy De-Calc Plus

Pravidelné odstraňování vodního kamene

chrání vaši žehličku, zvyšuje její životnost a

zajišťuje nejlepší výkon páry. Systém Easy De-

Calc Plus průběžně sbírá vodní kámen a

oznamuje zvukovým a světelným signálem,

kdy je nutné nádobku vyprázdnit. Stačí vyjmout

uzávěr a nechat částice vodního kamene

vytéct.
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Specifikace

Technologie

Technologie DynamiQ: 2. generace

Technologie OptimalTEMP: Ano

Tlumení zvuku páry: Ne

Rychlé odstraňování záhybů

Trvalý výstup páry: až 170 g/min

Tlak: Max 8,5 baru

Spotřeba: Max. 2 700 W

Parní ráz: až 700 g

Napětí: 220–240 V

Snadné použití

Bezpečné pro všechny tkaniny: Ano

Žehlicí plocha: SteamGlide Elite

Kapacita nádržky na vodu: 1800 ml

Vyjímatelná nádržka na vodu: Ano

Výstraha při nízké hladině vody: Ano

Doba zahřívání: 2 min

Doplnění kdykoliv během používání: Ano

Vhodné pro vodu z kohoutku: Ano

Odstranění vodního kamene

Odstranění vodního kamene a čištění: Systém

Easy De-Calc Plus

Připomenutí funkce Calc clean: Světlo a zvuk

Obecné specifikace

Délka hadice: 1,8 m

Skladování hadice: Oddíl

Délka napájecího kabelu: 1,8 m

Prostor pro uložení napájecího kabelu: Oddíl

Záruka: Celosvětová záruka 2 roky

Úspora energie: 22 %

Velikost a hmotnost

Rozměry balení (Š x V x H):

56,7 x 35 x 32,7 cm

Rozměry výrobku (Š x V x D):

47,5 x 28,8 x 22,9 cm

Celková hmotnost včetně obalu: 7,4 kg

Hmotnost žehličky: 0,85 kg

Hmotnost žehličky + základny: 4,9 kg

* Bezpečná pro všechny tkaniny
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