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Feleakkora erőfeszítés, maximális eredmény

Beépített vasalórendszer

A Philips Wardrobe Care GC9940/05 integrált vasalórendszer megerőltetés nélküli

vasalást tesz lehetővé, kezdve a készülék beállításától annak tárolásáig. A nagy

teljesítményű vasaló az aktív vasalódeszkával együtt professzionális vasalást

biztosít otthonában.

„Minden egyben” vasalórendszer

Integrált vasalódeszka nagynyomású gőzfejlesztővel

Egyszerű üzembe helyezés és tárolás

Kerekes kialakítás, összecsukható vasalódeszkával

Professzionális vasalási eredmények könnyedén

Egyedülálló Optimális Hőmérséklet (OptimalTemp) Technológia: gondtalan vasalás,

beállítások nélkül

Gyors vasalás: akár 6 bar gőznyomás, 120 g/perc gőzkibocsátás

Ingek vasalására tervezett deszkavég

Aktív vasalódeszka fúvó és szívó funkcióval

Függőleges vasalás és gőzölés

Egyszerű és hatékony vízkőmentesítő rendszer

DualProtect vízkőmentesítő rendszer a gondtalan vasalásért



Integrált vasalódeszka GC9940/05

Fénypontok

DualProtect vízkőmentesítő rendszer

A DualProtect vízkőmentesítő rendszer 99%-

ban vízkőmentesen tartja a készüléket. Ez az

egyszerűen használható vízkőmentesítő

rendszer megakadályozza a vízkő lerakódását,

és meghosszabbítja készüléke élettartamát. A

kettős védelemről egyrészt speciális

vízkőmentesítő patronok gondoskodnak, amik

megakadályozzák, hogy vízkő kerüljön a

rendszerbe; másrészt a patronok cseréjekor

külön öblítési ciklus megy végbe. A kettős

védelemnek köszönhetően gondtalanul

vasalhat, és nem kell aggódnia a vízkő miatt.

Integrált deszka és vasaló

Integrált Philips vasalódeszka nagynyomású

gőzfejlesztővel

Aktív vasalódeszka

Tökéletes vasalási eredmény könnyedén. Az

aktív vasalódeszka fúvó és szívó funkcióval is

rendelkezik. A fúvó funkcióval levegő kerül a

vasalótalp és a ruha közé, ami ideális vékony

és kényes anyagok esetén, mert

megakadályozza a gyűrődések bevasalását és

a sötét anyagok kifényesedését. A szívó

funkció stabilan a deszkán tartja a ruhaneműt,

amivel tökéletes élt vasalhat nadrágjaiba.

Egyszerű ingvasalás

Ezentúl egyszerű lesz az ingek vasalása is. A

deszka egyedülálló formával rendelkezik, ingek

vasalására alkalmas véggel, így az

ingvasalás könnyű és gyors lesz. A váll alakú

deszka tökéletesen követi az ingek formáját,

így nem kell folyton igazgatnia a ruhaneműt a

deszkán. Egyszerre vasalhatja az ing hátulját

és vállrészét, így időt és energiát takarít meg.

Gyors vasalás: 6 bar, 120 g/perc

Gyors vasalás maximum 6 bar gőznyomás és

120 g/perc folyamatos gőzkibocsátás mellett

lehetséges. A nagy teljesítménynek és az

Optimális Hőmérséklet Technológiának

köszönhetően a WardrobeCare rendszerrel a

vasalás gyorsabb, mint a piacon lévő többi

integrált vasalódeszkával.* *Vezető

versenytárssal összehasonlítva, SLG, 2011.

május

Optimális Hőmérséklet technológia

A forradalmi és egyedülálló Optimális

Hőmérséklet Technológia minden textília

esetén a gőzölés és hőmérséklet tökéletes

kombinációját nyújtja minden pillanatban, így

hatékonyan és kíméletesen távolíthatja el a

gyűrődéseket. A vasalás nyugodt, biztonságos

és gyors elfoglaltság lesz. Többé nem kell

beállítania a hőmérsékletet vagy a gőzt, nem

égeti meg a kényes textíliákat, nem kell várnia

a vasaló felmelegedésére vagy lehűlésére,

amikor különféle textíliákat vasal.

Kerekes kialakítás

Kerekes kialakítás, összecsukható

vasalódeszkával. A Philips WardrobeCare

egyedülálló kialakításának köszönhetően az

integrált deszka felállítása és tárolása a piacon

található termékek között a legegyszerűbb*.

*Vezető versenytárssal összehasonlítva, SLG,

2011. május

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Gyűrődések gyors és hatékony eltüntetése

Vasalótalp: SteamGlide

Folyamatos gőzkibocsátás: 120 g/perc

Függőleges gőzölés

Nyomás: max. 6

Gőzölős orr

Energiaellátás: 2000 - 2400 W

Egyszerű használat

Víztartály feltöltése és leeresztése: Levehető

víztartály, Nagyméretű töltőnyílás

Bármikor újratölthető

Felmelegedési idő: 2 perc

Puha markolat

Biztonsági automatikus kikapcsolás

Vezetéktárolás: Automatikus vezetékcsévélő

Hálózati kábel hossza: 2,5 m

Szabadságot nyújtó vezetékkezelés

(forgatható): 180 fokos szabadságot nyújtó

vezetékkezelés

Vezetékhossz: 1,6 m

Biztonságosan használható minden

textíliához: Még a selyemhez hasonló kényes

anyagokhoz is

Víztartály űrtartalma: 1600 ml

Vízkő kezelése

Csapvízzel is használható

Vízkőmentesítés: DualProtect vízkőmentesítő

rendszer

Műszaki adatok

Vasaló súlya: 1,3 kg

Vasaló + talp súlya: 20 kg

Termék méretei: 56,6 x 46,7 x 79,7 cm

Feszültség: 220–240 V

Tartozékok

Textilkímélő vasalótalp: Optimális

Hőmérséklet
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