Sistemski likalnik
PerfectCare 7000
Series
Najvišji tlak 7,5 bara
Do 480-gramski dodaten izpust
pare
1,8-litrska snemljiva posoda za
vodo
Zaklep za prenašanje

PSG7024/20

Hitro in zmogljivo
z veliko snemljivo posodo za vodo
Serija PerfectCare 7000 je zasnovana za priročnost in udobje. Enostavna uporaba
s snemljivo posodo za vodo in močan izpust pare za hitrejše doseganje odličnih
rezultatov. OptimalTEMP zagotavlja, da ne pride do prežganin na nobenih
oblačilih, ki so primerna za likanje.
Tehnologija OptimalTEMP, brez nastavljanja
Zagotovljeno brez prežganin
Brez spreminjanja nastavitev
Hiter in zmogljiv
Učinkovit izpust pare za izjemno glajenje gub
Enostaven in učinkovit sistem za odstranjevanje vodnega kamna
Likalna plošča SteamGlide Advanced za vrhunsko drsenje in trpežnost
Priročnejša uporaba
Velika 1,8-litrska snemljiva posoda za vodo za enostavno dolivanje
Zaklep za prenašanje omogoča varno in enostavno premikanje
Samodejni izklop pri nenadzorovanem likalniku
Lahek likalnik za udobno uporabo

Sistemski likalnik
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Značilnosti
Zagotovljeno brez prežganin

kadar ga potrebujete, popoln pa je tudi takrat,
ko želite zlikati navpične zavese ali osvežiti
viseča oblačila.

Easy De-calc

Likalna plošča SteamGlide Advanced

Tudi če delate več stvari hkrati ali ste z mislimi
kje druge, ne boste nikoli prežgali svojih
oblačil. S tehnologijo OptimalTEMP vam
obljubljamo, da ta sistemski likalnik ne bo
nikoli prežgal nobene tkanine, primerne za
likanje. Likalnik lahko celo z navzdol obrnjeno
likalno ploščo pustite na oblačilih ali likalni
deski. Oblačila ne bodo prežgana in se ne
bodo svetila. Zagotovljeno.
Brez spreminjanja nastavitev

Naša vrhunska likalna plošča SteamGlide
Advanced zagotavlja gladko drsenje na vseh
tkaninah. Osnova iz nerjavečega jekla je enkrat
trša od aluminija, naša patentirana 6-plastna
prevleka z naprednim titanovim slojem pa
gladko drsi na vseh tkaninah in omogoča
najhitrejše rezultate.

Z rednim odstranjevanjem vodnega kamna
boste zaščitili svoj likalnik, podaljšali njegovo
življenjsko dobo in zagotovili najboljše
delovanje pare. Naš vrhunski sistem Easy DeCalc neprekinjeno zbira vodni kamen, indikator
pa vas obvesti, ko morate posodo izprazniti.
Odstranite vtič in počakajte, da voda in delci
vodnega kamna iztečejo iz posode.
Varnostni zaklep za prenašanje

Lahek likalnik

Prihranite nekaj truda med likanjem. Ne bo
vam več treba ločevati tkanin ali spreminjati
nastavitev in čakati, da se temperatura
spremeni. Po zaslugi tehnologije
OptimalTEMP lahko zlikate vse od oblačil iz
jeansa do najobčutljivejše svile brez
spreminjanja temperature. Za vas naredi vse
samodejno in takoj.

Likalnik zanesljivo pritrdite na osnovno enoto
za enostavno prenašanje po hiši in za zaščito
pred nenamernim dotikom vroče likalne plošče.
Likalnik je neverjetno lahek in omogoča
udobno uporabo, saj gladko drsi in ne
obremenjuje zapestja. Ker je tako lahek, je
primeren tudi za enostavno in učinkovito
navpično likanje s paro zaves in visečih oblačil.

varen in enostaven samodejni izklop

Snemljiva 1,8-litrska posoda za vodo
Izjemno močan izpust pare

Funkcija samodejnega varnostnega izklopa
samodejno izklopi sistemski likalnik, če ga ne
uporabljate nekaj minut. To omogoča
varčevanje z energijo in poskrbi, da ste lahko
popolnoma mirni.
Zanesite se na naš neprekinjen izpust pare, da
namesto vas opravi težaško delo, in z lahkoto
boste kos trdovratnim gubam. Glejte, kako gube
izginjajo, ko uporabite dodatni izpust pare,

1,8-litrska prozorna posoda omogoča do 2 uri
neprekinjene uporabe. Ko se bo posoda za
vodo izpraznila, vas bo na to opozoril indikator.
Posodo lahko skozi velika vratca za dolivanje
vode kadar koli napolnite z vodo iz pipe.
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Speciﬁkacije
Tehnologija
Ciklonska parna komora
Za vse tkanine, primerne za likanje
Brez prežganin
Brez prilagajanja temperature
Tehnologija OptimalTEMP
Hitro glajenje gub
Neprekinjena para: Do 120 g/min
Napajanje: 2100 W
Tlak: Največ 7,5 bara
Pripravljeno za uporabo: 2 min
Dodaten izpust pare: Do 480 g
Para na zahtevo
Navpična para
Napetost: 220–240 V
Enostavna uporaba
Varno likanje vseh primernih oblačil: Tudi
občutljive, kot je svila
Drsenje likalne plošče: 5 zvezdice
Ime likalne plošče: SteamGlide Advanced
Prostornina zbiralnika za vodo: 1800 ml
Prosto premikanje kabla (vrtljiv): Za 180
stopinj vrtljiv kabel
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Snemljiv zbiralnik za vodo
Preprečevanje kapljanja
Dolžina cevi: 1,7 m
Dolžina napajalnega kabla: 1,65 m
Pripravljeno za uporabo: Indikator
Dolijte kadarkoli med uporabo
Odpornost likalne plošče proti praskam:
5 zvezdice
Čas segrevanja: 2 min
Indikator nizkega nivoja vode

Garancija
2-letna mednarodna garancija
Zelena učinkovitost
Varčevanje z energijo*: 20 %
Embalaža izdelka: Možnost 100 % recikliranja
Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Preprečevanje vodnega kamna
Odstranjevanje vodnega kamna in čiščenje:
Easy De-calc
Opomnik za odstranjevanje vodnega kamna:
Lučka

Bazaarvoice_DA_GC_PSG
Serija Perfect Care 7000: 7.5bar_1.8L
detach.watertank

Shranjevanje
Shranjevanje kabla: Pritrditev z ježkom

Splošne speciﬁkacije
Shranjevanje cevi: Prostor
Varnostni zaklep za prenašanje
Samodejni izklop

Velikost in teža
Dimenzije embalaže (Š x V x D): 31,5 x 31,5 x
47,5 cm
Dimenzije izdelka (Š x V x D): 24 x 27,5 x
42 cm

Datum izdaje 2020‑11‑18
Različica: 7.3.1
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Skupna teža z embalažo: 5,3 kg
Teža likalnika: 0,8 kg
Teža likalnika in podstavka: 3,85 kg

