
 

Parní generátor

PerfectCare 9000
Series

 
Technologie ActiveSense

Garance žehlení bez spálení*

Lehká žehlička

Parní ráz až 750 g

 

PSG9050/20

Jediný parní generátor, který pozná, co žehlíte

Žehlení bez námahy. Skvělé výsledky.

Parní generátor PerfectCare 9000 přichází jako první na světě s technologií

detekce tkanin zvanou ActiveSense. Pomocí integrované kamery a umělé

inteligence dokáže rozpoznat, co právě žehlíte, a nastavit ideální teplotu a

množství páry, čímž maximálně usnadňuje žehlení.

Žehlení bez námahy s perfektními výsledky

Jediný parní generátor, který pozná, co žehlíte

Automatická úprava nastavení

Garance žehlení bez spálení na všech žehlitelných oděvech

Snadné odstranění záhybů díky výkonné automatické páře

Inteligentní automatická pára pro rychlejší a snazší žehlení

Výkonná pára pro dokonalé odstranění záhybů

Lehká žehlička, která je ideální pro vertikální napařování

Žehlicí plocha SteamGlide Elite, špičkové klouzání a odolnost

Mimořádné pohodlí při používání

Velká 1,8l odnímatelná nádržka na vodu pro snadné doplňování vody

Technologie tlumení zvuku páry

Systém Easy De-Calc Plus

Bezpečnostní vypnutí žehličky, je-li ponechána bez obsluhy

Bezpečný zámek pro přenášení, pro snadnou a bezpečnou manipulaci



Parní generátor PSG9050/20

Přednosti

Pozná, co žehlíte.

Technologie ActiveSense rozpozná tkaniny

pomocí integrované kamery a umělé

inteligence.

Automatická úprava nastavení

Automaticky upravuje teplotu a množství páry,

čímž poskytuje vynikající výsledky při žehlení

všech tkanin.

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 výkonná pára

Výkonná a nepřetržitá pára si snadno poradí i s

těmi nejhrubšími tkaninami. S mimořádným

parním rázem v pravou chvíli se i ty

nejodolnější záhyby v mžiku poddají.

Garance nespálení látky

Díky systému rychlého chlazení 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.

Lehká žehlička

Žehlička je výjimečně lehká, pohodlně se s ní

manipuluje, dobře klouže a nenamáhá zápěstí.

Díky minimální hmotnosti zároveň umožňuje

snadné vertikální napařování závěsů a visících

oděvů.

Odnímatelná 1,8l nádržka na vodu

Průhledná 1,8l nádržka na vodu umožňuje až

2 hodiny nepřetržitého používání. Když je

nádržka prázdná, upozorní vás kontrolka a díky

velkému plnicímu otvoru ji můžete kdykoli

snadno doplnit pod tekoucí vodou.

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.

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 značí

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 ActiveSense: Ano

DynamiQ: Ano

Žehlicí plocha s rychlým chlazením: Ano

Tlumení zvuku páry: Ano

Technologie Silent Steam: Ano

Rychlé odstraňování záhybů

Spotřeba: 3100 W

Snadné použití

Kapacita nádržky na vodu: 1800 ml

Vyjímatelná nádržka na vodu: Ano

Délka hadice: 1,8 m

Délka napájecího kabelu: 1,8 m

Automatické bezpečnostní vypnutí: Ano

Doba zahřívání: 2 min

Odstranění vodního kamene

Odstranění vodního kamene a čištění: Systém

Easy De-Calc Plus

Velikost a hmotnost

Rozměry balení (Š x V x H):

33,4 x 35 x 57,4 cm

Rozměry výrobku (Š x V x D):

22,9 x 28,8 x 49,3 cm

Celková hmotnost včetně obalu: 8,8 kg

Hmotnost žehličky: 0,97 kg

Hmotnost žehličky + základny: 5,5 kg

Energetická účinnost

Úspora energie*: 22 %

Obecné specifikace

ActiveSense: Ano

AutoSteam s funkcí DynamiQ: Ano

Připomenutí funkce Calc clean: Světlo a zvuk

Úložný prostor pro kabel: Oddíl

Skladování hadice: Oddíl

Maximální tlak v barech: 9,0

Materiál napájecího kabelu: Textil

Bezpečný zámek pro přenášení: Ano

Žehlicí plocha: SteamGlide Elite

Max. hodnota parního rázu (g): 750

Max. výstup páry (g/min): 180

Ultralehká žehlička: Ano

Záruka: 2 + 1 rok v případě registrace

* Bezpečná pro všechny tkaniny
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