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Maximaal resultaat, minimale moeite
Geïntegreerd strijksysteem

Dit geïntegreerde Wardrobe Care GC9940/05-strijksysteem van Philips maakt het

strijken gemakkelijker dan ooit, vanaf het moment dat u het systeem opstelt totdat

u het weer opbergt. De combinatie van een actieve strijkplank met een krachtig

strijkijzer staat garant voor een professioneel resultaat.

Volledige strijkoplossing

Geïntegreerde strijkplank met stoomgenerator met stoom onder druk

Eenvoudig installeren en opbergen

Karakteristiek ontwerp met inklapbare strijkplank

Professioneel strijkresultaat in een handomdraai

Unieke OptimalTemp: zorgeloos strijken, geen instelling vereist

Snel strijken: tot 6 bar stoomdruk, 120 g/m stoomuitvoer

T-shirtvormig uiteinde voor het eenvoudig strijken van T-shirts

Actieve strijkplank met blaas- en zuigfunctie

Verticaal strijken en stomen

Zeer gebruiksvriendelijk en effectief antikalksysteem

DualProtect-antikalksysteem voor probleemloos strijken
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Kenmerken

DualProtect-antikalksysteem

Het DualProtect-antikalksysteem is ontworpen

om ervoor te zorgen dat het systeem 99%

kalkvrij blijft. Dit gebruiksvriendelijke

antikalksysteem biedt bescherming tegen

kalkaanslag, zodat de levensduur van het

strijkijzer wordt verlengd. De dubbele

bescherming is het resultaat van de combinatie

van speciale antikalkcartridges die voorkomen

dat kalk in het systeem komt en een extra

spoelcyclus nodig is nadat de cartridges zijn

vervangen. Dubbele

bescherming die ervoor zorgt dat u moeiteloos

kunt strijken zonder u zorgen te hoeven maken

over kalk.

Strijkplank en strijkijzer geïntegreerd

Geïntegreerde strijkplank van Philips met

stoomgenerator met stoom onder druk.

Actieve strijkplank

Op eenvoudige wijze een perfect strijkresultaat

bereiken. De actieve strijkplank bevat een

ventilator met een blaas- en zuigfunctie. Met

de blaasfunctie kunt u op een luchtkussen

strijken, wat ideaal is voor lichte, gevoelige

stoffen en ervoor zorgt dat kreuken en lichte

plekken op donkere stoffen worden voorkomen.

De zuigfunctie helpt u om het kledingstuk op

de plank vast te houden, zodat u de perfecte

plooi in een broek kunt strijken.

Eenvoudig T-shirts strijken

Nu kunt u eindelijk in een handomdraai een T-

shirt strijken. Dankzij de unieke vorm van de

plank met een uiteinde dat speciaal voor T-

shirts is ontworpen, kunt u snel en eenvoudig

T-shirts strijken. T-shirts passen perfect om het

schoudervormige uiteinde van de plank, zodat

u het T-shirt niet telkens terug hoeft te

plaatsen op de plank. U kunt de rugzijde en het

schoudergedeelte in één keer strijken, wat u

tijd en moeite bespaart.

Snel strijken: 6 bar, 120 g/min.

Snel strijken is mogelijk dankzij de stoomdruk

van maar liefst 6 bar en een continue

stoomuitvoer van 120 g/min.Dankzij de

krachtige prestaties en OptimalTemp-

technologie gaat strijken met de WardrobeCare

sneller dan met andere geïntegreerde

strijkplanken op de markt.* *Vergelijking met

product van toonaangevende concurrent SLG in

mei 2011.

OptimalTemp-technologie

Het unieke en revolutionaire OptimalTemp-

systeem biedt altijd de perfecte combinatie

van stoom en temperatuur voor alle

kledingstukken, zodat u kreuken op efficiënte,

soepele wijze kunt gladstrijken. Strijken wordt

rustgevend, veilig en snel. U hoeft de

temperatuur of het stoom niet meer aan te

passen, u loopt niet het risico dat u gevoelige

stoffen verbrandt en u hoeft niet meer te

wachten totdat het strijkijzer voldoende

opgewarmd of afgekoeld is voor verschillende

kledingstukken.

Karakteristiek ontwerp

Karakteristiek ontwerp met inklapbare

strijkplank. Dankzij het unieke ontwerp is de

Philips WardrobeCare de meest

gebruiksvriendelijke en eenvoudigst op te

bergen geïntegreerde strijkplank die er is*.

*Vergelijking met product van toonaangevende

concurrent SLG in mei 2011.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

Zoolplaat: SteamGlide

Continue stoomproductie: 120 g/min

Verticaal stomen

Druk: Maximaal 6

Stoomtip

Vermogen: 2000 - 2400 W

Gebruiksvriendelijk

Water bijvullen en legen: Afneembaar

waterreservoir, Extra grote vulopening

Elk moment bij te vullen

Opwarmtijd: 2 min.

Zachte handgreep

Beveiliging: automatische uitschakeling

Opbergvak voor snoer: Automatische

oprolfunctie

Netsnoerlengte: 2,5 m

Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer

voor veel bewegingsvrijheid (180 graden)

Lengte van de slang: 1,6 m

Veilig voor alle stoffen: Zelfs voor kwetsbare

stoffen zoals zijde

Capaciteit waterreservoir: 1600 ml

Ontkalkingsfunctie

Geschikt voor kraanwater

Calc-Clean-oplossing: DualProtect-

antikalksysteem

Technische specificaties

Gewicht van strijkijzer: 1,3 kg

Gewicht van strijkijzer + voet: 20 kg

Afmetingen van het product: 56,6 x 46,7 x

79,7 cm

Voltage: 220 - 240 volt

Accessoires

Delicate Fabric Protector: OptimalTemp

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Handelsmerken zijn het

eigendom van Koninklijke Philips N.V.

en hun respectieve eigenaren.

Publicatiedatum

2019‑01‑21

Versie: 13.0.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

