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Philips PerfectCare, een reeks exclusieve strijkoplossingen met één 
enkele temperatuurstand 
 
Eindhoven - Philips blijft de toon zetten met innovaties op het vlak van strijkijzers. 
Het PerfectCare-portfolio is daar een mooi voorbeeld van. Alle modellen in het 
PerfectCare-assortiment zijn voorzien van de revolutionaire OptimalTemp-
technologie, waardoor het strijkijzer continu op éénzelfde ideale temperatuur blijft die 
geschikt is voor alle strijkbare stoffen. De OptimalTemp-technologie is uniek voor het 
PerfectCare-portfolio van Philips en zorgt ervoor dat je katoen, wol en zijde gewoon 
door elkaar kan strijken, zonder tussenin een andere temperatuur te moeten 
instellen. 
 
Philips PerfectCare is een exclusief assortiment strijkoplossingen dat werd 
ontworpen voor een snellere, efficiëntere en betere strijkervaring. Het assortiment 
bestaat uit de stoomgeneratoren PerfectCare Expert, PerfectCare Aqua, PerfectCare 
Silence en het hogedruk-stoomstrijkijzer PerfectCare Xpress.  
 

 
 
OptimalTemp-technologie 
De nieuwe Philips PerfectCare biedt één perfecte temperatuurstand voor alle 
materialen en is daarmee het enige strijkijzer waar je geen temperatuur hoeft in te 
stellen. Dankzij de OptimalTemp-technologie (met de Smart Control Processor en  
de Cyclonic Steam Chamber) is het toestel veilig voor alle strijkbare stoffen. De 
PerfectCare-strijkzool blijft op een constante perfecte temperatuur en kan tot vijf 
minuten op de stof blijven staan zonder risico op brandvlekken.  
Het Philips PerfertCare-stoomsysteem is geschikt voor alle strijkbare stoffen, van 
zijde, linnen en katoen tot kasjmier... Je kan alle stoffen achter elkaar door strijken 
zonder iets te moeten instellen. De PerfectCare biedt ultrasnel resultaat bij alle 
stoffen, zonder schroeiplekken of glimmende plekken. Strijken was nog nooit zo 
gemakkelijk! 
 
Eén perfecte instelling voor al je kleding betekent: 

• 100% gebruiksvriendelijk, je hoeft niets in te stellen 
• 100% veilig voor alle strijkbare stoffen 
• 100% snel op alle stoffen, geen strijkijzer is sneller 



Het PerfectCare-portfolio 
 
PerfectCare Expert 
De Philips PerfectCare Expert-stoomgenerator is het oudste lid 
van de PerfectCare-familie en - dankzij de OptimalTemp-
technologie - de allereerste stoomgenerator zonder 
temperatuurknop. PerfectCare heeft niet alleen een 10% lager 
energieverbruik dan een conventionele stoomgenerator, maar 
kan dankzij het afneembare en gemakkelijk navulbare grote 
waterreservoir tot 2,5 uur onafgebroken dienst doen. 
 
De PerfectCare is verkrijgbaar voor een aanbevolen verkoopprijs 
vanaf € 249,99. 
 

PerfectCare Aqua 
De PerfectCare Aqua werd ontworpen om snel korte metten 
te maken met de vaak grote berg strijk van drukke 
gezinnen. Deze stoomgenerator heeft een extra groot 
(groter dan gebruikelijk) ingebouwd waterreservoir van  
2,2 liter waarmee tot drie uur onafgebroken kan worden 
gestreken. Het ingebouwde reservoir is bovendien rondom 
transparant, wat strijken gemakkelijker maakt dan ooit.  
 
De PerfectCare Aqua is verkrijgbaar voor een aanbevolen 
verkoopprijs vanaf € 199,99. 

 
PerfectCare Silence 
De PerfectCare Silence bouwt verder op het succes van de 
eerste Philips PerfectCare en is de stilste, best presterende 
stoomgenerator ter wereld1. Mensen worden bij het strijken 
vaak afgeleid door het geluid van een hogedruk-
stoomgenerator en omdat veel mensen tijdens het strijken tv 
kijken, heeft Philips de PerfectCare Silence ontwikkeld. Zo 
hoef je niets te missen van jouw favoriete programma.  
 
De PerfectCare Silence is verkrijgbaar voor een aanbevolen 
verkoopprijs vanaf € 349,99 
 

PerfectCare Xpress 
Philips presenteert het allereerste hogedruk-
stoomstrijkijzer ter wereld: de PerfectCare Xpress.  
De PerfectCare Xpress is een combinatie van 
stoomgeneratortechnologie met de compacte 
afmetingen van een stoomstrijkijzer. Dit product is dan 
ook ideaal voor mensen met minder opbergruimte die 
wel de voordelen van een stoomgenerator willen: veel 
strijkkracht in een compacte vorm. 
 
De PerfectCare Xpress is verkrijgbaar voor een 
aanbevolen verkoopprijs vanaf € 129,99. 

                                                
1 In de categorie voor hogedruk-stoomgeneratoren met onbeperkte autonomie. 



* * * * * 
 
Voor consumenteninformatie kunt u contact met ons opnemen via 
www.philips.nl/support of via 0900 202 11 77 (0,10 pm) 
 
Gelieve voor verdere persinformatie en beeldmateriaal contact op te nemen met: 
Saskia Maas 
Senior PR Manager Philips 
Saskia.maas@philips.com 
Tel: 040-2785030 
  
Over Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een veelzijdige 
onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De 
onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door 
middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en 
verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2012 
een omzet van EUR 24.8 miljard – wereldwijd circa 118.000 werknemers in dienst, 
met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De 
onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van cardiale zorg, acute zorg 
en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe 
verlichtingstoepassingen, alsmede op het gebied van scheerapparaten en 
haartrimmers, home & portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer 
nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum. 
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