
 

 

Philips WardrobeCare
Integreeritud triikimislaud 
DualProtecti 
katlakivivastase süsteemi ja 
OptimalTempi 
tehnoloogiaga

Ikoonilise kärulaadse disainiga
volditav triikimislaud

GC9940/05
Poole vähem vaeva, maksimaalne tulemus

Integreeritud triikimissüsteem
Riiete eest hoolitsev Philips GC9940/05 integreeritud triikimissüsteem võimaldab teil mugavalt triikida: 

kõik alates triikimise alustamisest kuni triikimissüsteemi hoiulepanekuni on mõnusalt käepärane. Aktiivne 

triikimislaud on ühendatud võimsa triikrauaga, et saavutaksite kodus tipptasemel tulemusi.

Kõik ühes triikimislahendus
• Integreeritud triikimislaud suruaurugeneraatoriga

Hõlpsalt töökorda seatav ja hoiustatav
• Kärulaadne kujustus ning kokkupandav triikimislaud

Vähese vaevaga saavutatud professionaalne triikimistulemus
• Ainulaadne OptimalTemp: muretu triikimine, ei vaja seadistamist
• Triigib kiirelt: kuni 6-baarine aurusurve, 120g/m auruvoog
• Särkide triikimise lihtsustamiseks mõeldud särgikujuline ots
• Puhumis- ja imemisfunktsiooniga aktiivne triikimislaud
• Vertikaalne triikimine ja aurutamine

Lihtne ja tõhus katlakivivastane süsteem
• DualProtect katlakivivastane süsteem kindlustab probleemivaba triikimise



 DualProtect katlakivivastane süsteem

DualProtect katlakivivastane süsteem on 
loodud süsteemi 99% ulatuses katlakivivabana 
hoidma. See lihtsastikasutatav katlakivivastane 
süsteem kaitseb süsteemi katlakivi eest ja 
pikendab selle tööiga. Kahekordse kaitse 
tagavad spetsiaalsed katlakivivastased kassetid, 
mis väldivad katlakivi sattumist süsteemi, ning 
täiendav loputustsükkel pärast kasseti välja 
vahetamist. Kahekordne kaitse, et saaksite 
nautida probleemideta triikimist katlakivi 
pärast muretsema.

Integreeritud laud ja triikraud
Philipsi integreeritud triikimislaud 
suruaurugeneraatoriga

Aktiivne triikimislaud

Täiusliku triikimistulemuse saavutamise on 
lihtne. Aktiivsel triikimislaual on ventilaator 
puhumis- ja imemisfunktsiooni tarvis. 
Puhumisfunktsiooniga triigite justkui õhupadja 
peal, see sobib ideaalselt kergete ja õrnade 
kangaste jaoks ning aitab vältida soovimatuid 
kortse ja läikivaid laike tumedal kangal. 
Imemisfunktsiooni abil püsivad rõivad kindlalt 
laual ja saate pükse täisulikult viikida.

Lihtne särkide triikimine

Nüüd saate lõpuks särke hõlpsasti triikida. 
Tänu laua ainulaadsele särkide triikimiseks 
mõeldud kujule on särkide triikimine lihtne ja 
kiire. Särgid sobituvad täpselt laua õlakujulisele 
otsale, nii et särki tuleb laual vähem kohendada. 
Saate triikida särgi selja- ja õlgade osa esimesel 
korral ning seeläbi aega ja vaeva säästa.

Triigib kiirelt: 6 baari, 120g/min

Kiire triikimise tagab kuni 6-baarine aurusurve 
ja pidev auruvoog kuni 120 g/min. Tänu suurele 
jõudlusele ja OptimalTemp-tehnoloogiale on 
triikimine rõivahooldustoodetega kiirem kui 
teiste turul pakutavate integreeritud 
laudadega.* *Testitud, võrreldes juhtiva 
konkurendiga, SLG, mai 2011.

OptimalTemp tehnoloogia

AInulaadne ja revolutsiooniline OptimalTemp-
süsteem kasutab täiuslikku auru ja 
temperatuuri kombinatsiooni kõikide rõivaste 

jaoks, võimaldades kortse tõhusalt ja õrnat 
eemaldada. Triikimine on rahulik, ohutu ja 
kiire. Temperatuuri ega auru ei ole vaja enam 
reguleerida, puudub õrnade kangaste 
kõrvetamise oht, erinevate kangaste triikimisel 
ei ole vaja oodata triikraua kuumenemist ega 
jahtumist.

Ikooniline kärulaadne kujundus

Ikooniline kärulaadne kujundus ja volditav 
triikimislaud. Philipsi rõivahooldustoodete 
ainulaadne kujundus muudab nende 
seadistamise ja hoiustamise turul pakutavate 
toodetega võrreldes lihtsamaks*. *Testitud, 
võrreldes juhtiva konkurendiga, SLG, mai 2011.

Philipsi roheline logo
Philipsi keskkonnasõbralikud tooted 
võivad vähendada kulusid, 
energiatarbimist ja CO2 heitkoguseid. 
Kuidas? Nende keskkonnasõbralikkust on 
parandatud oluliselt ühes või mitmes 
Philipsi keskkonnasõbraliku tooterühma 
keskses valdkonnas – energiatõhusus, 
pakend, ohtlikud ained, kaal, ringlussevõtt 
ja kõrvaldamine ning usaldusväärsus kogu 
kasutusea jooksul.
GC9940/05

Esiletõstetud tooted
Integreeritud triikimislaud DualProtecti katlakivivastase süsteemi ja OptimalTempi teh-
noloogiaga
Ikoonilise kärulaadse disainiga volditav triikimislaud



Väljalaske kuupäev  
2015-07-17

Versioon: 13.0.1

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata 
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V. 
või vastavatele omanikele.

www.philips.com
Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine
• Tald: SteamGlide
• Pidev auruvoog: 120 g/min
• Vertikaalne aur
• Rõhk: Kuni 6
• Auruotsak
• Võimsus: 2000–2400 W

Lihtne kasutada
• Veepaagi täitmine ja tühjendamine: Eemaldatav 

veepaak, Väga suur sisselaskeava
• Lisage vett igal ajal
• Kuumenemisaeg: 2 min
• Pehme käepide
• Automaatne väljalülitumine
• Juhtmehoidik: Automaatne juhtmekerija
• Toitejuhtme pikkus: 2,5 m
• Juhtmekinniti (pöörlev): 180º pöörlev juhtmekinniti

• Vooliku pikkus: 1,6 m
• Ohutu kõikidele kangastele: Isegi õrnale kangale 

nagu siid
• Veepaagi mahtuvus: 1600 ml

Katlakivi eemaldamine
• Võib kasutada kraanivett
• Katlakivi eemaldamise lahus: DualProtect 

katlakivivastane süsteem

Tehnilised andmed
• Triikraua kaal: 1,3 kg
• Triikraua kaal koos alusega: 20 kg
• Toote mõõtmed: 56,6 x 46,7 x 79,7 cm
• Pinge: 220–240 V

Tarvikud
• Õrna kanga kaitse: OptimalTemp
•
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