
 

 

Philips PerfectCare 
Performer
Żelazko z generatorem 
pary

Ciśnienie pompki do 6,5 bara
Silne uderzenie pary do 420 g
Zbiornik wody o poj. 1,8 l
Zabezpieczenie na czas 
przenoszenia
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Superszybkie prasowanie

dzięki silnemu, ciągłemu strumieniowi pary
Żelazko z generatorem pary Philips PerfectCare Performer umożliwia naprawdę łatwe i 
efektywne prasowanie bez ryzyka przypalenia tkanin. Silny, ciągły strumień pary wnika 
głęboko we włókna, w prosty sposób usuwając zagniecenia.

Nie trzeba ustawiać temperatury, gwarancja bezpieczeństwa tkanin
• Prasujesz jeans lub jedwab? Nie musisz zmieniać ustawienia temperatury
• Bez ryzyka przypalenia
• Przetestowane i zatwierdzone przez niezależne ośrodki badawcze

Szybkie i wydajne
• Silny strumień pary zapewniający skuteczne usuwanie zagnieceń
• W zestawie pojemnik do usuwania kamienia — żadnych wkładów, żadnych dodatkowych 

kosztów
• Stopa żelazka SteamGlide Plus zapewnia wyjątkowo dobry poślizg
• Oszczędność energii dzięki trybowi ECO

Dodatkowa wygoda
• Wydajne prasowanie przy minimalnym natężeniu hałasu
• Duży, odłączany zbiornik wody o pojemności 1,8 l z możliwością szybkiego napełniania

Zabezpieczenie na czas przenoszenia
• Funkcja automatycznego wyłączania powoduje wyłączenie żelazka zostawionego bez nadzoru



 Automatyczny wyłącznik

Jeśli żelazko z generatorem pary nie jest 
używane przez kilka minut, funkcja 
automatycznego wyłączania samoczynnie 
wyłączy urządzenie. Pozwala to zaoszczędzić 
energię i zapewnia spokój ducha odnośnie do 
bezpieczeństwa.

Inteligentne usuwanie kamienia

Wbudowany system usuwania kamienia Smart 
Calc Clean przypomina, kiedy należy 
odkamienić urządzenie. Dołączony pojemnik 
ułatwia wykonanie tego procesu. Dzięki temu 
kupowanie dodatkowych wkładów nie jest 
konieczne.

Zatwierdzone przez ekspertów

To żelazko zapewnia doskonałą jakość 
prasowania — potwierdziły to testy 
przeprowadzone przez niezależne instytuty z 

branży tekstylnej, takie jak DWI, IWTO i 
Woolmark. Program Woolmark Apparel Care 
ma zadanie pomóc klientom w 
zidentyfikowaniu wysokiej jakości produktów 
do pielęgnacji ubrań, które firma Woolmark 
zatwierdziła do stosowania na odzieży 
wełnianej. Do tej pory tylko firma Philips 
oferująca oryginalną technologię OptimalTemp 
otrzymała od firmy Woolmark certyfikat Gold. 
Można mieć pewność, że produkty do 
pielęgnacji odzieży zatwierdzone przez firmę 
Woolmark zapewnią wełnianym tkaninom 
idealną ochronę.

Odłączany zbiornik wody o pojemności 
1,8 l

Przezroczysty zbiornik wody o pojemności 
1,8 l zapewnia do dwóch godzin ciągłego 
prasowania. Gdy zacznie brakować wody, 
zaświeci się odpowiednia dioda. Zbiornik 
można łatwo napełnić pod kranem, wlewając 
wodę przez duży otwór.

Bez ryzyka przypalenia

Dzięki technologii OptimalTEMP możesz mieć 
pewność, że to żelazko nie przypali żadnej 
tkaniny nadającej się do prasowania. Możesz 
nawet zostawić je włączone na ubraniu lub 

desce do prasowania bez żadnego ryzyka 
zniszczenia czy wybłyszczenia tkaniny.

Technologia OptimalTemp

Dzięki technologii OptimalTemp nie trzeba już 
tracić czasu na zmienianie ustawień 
temperatury, na czekanie aż urządzenie się 
nagrzeje lub ostygnie ani na sortowanie ubrań. 
Można prasować różne tkaniny — od dżinsu 
po jedwab — bez ryzyka przypalenia dzięki 
doskonałemu połączeniu temperatury i 
ciągłego, silnego strumienia pary.

Technologia Silent Steam
Wyciszające filtry minimalizują dźwięki 
wytwarzania pary, a platforma pochłaniająca 
dźwięk zmniejsza poziom odgłosów wibracji 
podstawy. Mocny strumień pary nie będzie Ci 
przeszkadzał podczas oglądania telewizji, 
słuchania muzyki lub rozmowy z rodziną.

Zielone logo firmy Philips
„Zielone” produkty firmy Philips 
zapewniają niższe zużycie energii i 
redukcję emisji dwutlenku węgla. Jak? 
Oferują one znacznie lepsze rozwiązania 
środowiskowe w jednym lub kilku 
obszarach ekologicznych firmy Philips: 
wydajności energetycznej, opakowaniu, 
wykorzystaniu niebezpiecznych substancji, 
wadze, recyklingu i wyrzucaniu zużytych 
produktów oraz trwałości.
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Zalety
Żelazko z generatorem pary
Ciśnienie pompki do 6,5 bara Silne uderzenie pary do 420 g, Zbiornik wody o poj. 1,8 l, Zabezpieczenie na 
czas przenoszenia
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Technologia
• Do wszystkich tkanin przeznaczonych do 

prasowania
• Bez ryzyka przypalenia
• Bez konieczności regulacji temperatury
• Technologia OptimalTemp
• Silnik pary ProVelocity
• Technologia Silent Steam

Szybkie usuwanie zagnieceń
• Ciągły strumień pary: 120 g/min
• Moc: 2600 W
• Ciśnienie: Pompka do 6,5 bara
• Gotowość do użycia: 2 min
• Silne uderzenie pary: Do 420 g
• Technologia pary na żądanie
• Zróżnicowane poziomy pary
• Prasowanie w pionie

Wygodne użytkowanie
• Poślizg stopy żelazka: 5 gwiazdki
• Stopa żelazka: Stopa SteamGlide Plus
• Pojemność zbiornika wody: 1800 ml
• Odłączany zbiornik wody
• Długość węża: 1,6 m
• Długość przewodu zasilającego: 1,8 m
• Gotowość do użycia: Wskaźnik świetlny

• Automatyczne wyłączanie
• Odporność stopy żelazka na zarysowania: 

4 gwiazdki

Kontrola kamienia
• Przypomnienie o usuwaniu kamienia: Dźwięk

Przechowywanie
• Zabezpieczenie na czas przenoszenia: Na potrzeby 

transportu oraz ze względów bezpieczeństwa
• Schowek na wąż: Schowek na wąż

Rozmiar i waga
• Wymiary opakowania (S x W x D): 24,6 × 33,5 × 

44,9 cm
• Wymiary produktu (S x W x D): 22 x 24 x 37 cm
• Waga żelazka: 1,22 kg
• Waga żelazka i podstawy: 3,2 kg

Gwarancja
• 2 lata gwarancji

Wydajność energetyczna
• Tryb oszczędności energii
• Energooszczędność*: 20 %
• Opakowanie produktu: W 100% nadające się do 

recyklingu
• Instrukcja obsługi: 100% papier przetworzony
•
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Dane techniczne
Żelazko z generatorem pary
Ciśnienie pompki do 6,5 bara Silne uderzenie pary do 420 g, Zbiornik wody o poj. 1,8 l, Zabezpieczenie na 
czas przenoszenia
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