
 

 

Philips WardrobeCare
Zintegrowana deska do 
prasowania z systemem 
antywapiennym 
DualProtect i technologią 
OptimalTemp
Przypominająca wózek 

konstrukcja

składana deska

GC9940/05
Mniej wysiłku, najlepsze efekty

Zintegrowany system prasowania parowego
System prasowania parowego Wardrobe Care GC9940/05 firmy Philips umożliwia łatwe 
prasowanie — od montażu do przechowywania. Aktywna deska do prasowania w połączeniu 
z żelazkiem o dużej mocy gwarantuje uzyskanie profesjonalnych wyników we własnym domu.

Jedno żelazko — wszystkie funkcje
• Zintegrowana deska do prasowania z generatorem pary pod ciśnieniem

Łatwe używanie i przechowywanie
• Przypominająca wózek konstrukcja ze składaną deską

Profesjonalne efekty bez wysiłku
• Wyjątkowa technologia OptimalTemp: komfortowe prasowanie bez ustawiania temperatury
• Szybkie prasowanie: ciśnienie pary — do 6 barów, strumień pary — 120 g/min
• Końcówka o specjalnym kształcie ułatwiającym prasowanie koszul
• Deska do aktywnego prasowania z funkcją dmuchania i ssania
• Prasowanie i prasowanie parowe w pionie

Prosty i skuteczny system antywapienny
• System antywapienny DualProtect zapewnia łatwe prasowanie



 System antywapienny DualProtect

System antywapienny DualProtect 
opracowano tak, aby w 99% chronił system 
przed kamieniem. Ten łatwy w użyciu system 
antywapienny zapewnia ochronę przed 
kamieniem i przedłuża żywotność urządzenia. 
Specjalne wkłady antywapienne zapobiegają 
osadzaniu się kamienia w systemie, a po ich 
wymianie przeprowadzany jest dodatkowy cykl 
płukania. Dzięki tej podwójnej ochronie 
możesz cieszyć się spokojnym prasowaniem, 
nie martwiąc się o kamień.

Zintegrowana deska i żelazko
Zintegrowana deska do prasowania firmy 
Philips z generatorem pary pod ciśnieniem.

Deska do aktywnego prasowania

Doskonałe efekty prasowania w prosty 
sposób. Deska do aktywnego prasowania jest 
wyposażona w wiatrak z funkcją dmuchania i 
ssania. Dzięki funkcji dmuchania prasowanie 
odbywa się na swego rodzaju poduszce 
wypełnionej powietrzem, co idealnie sprawdza 
się w przypadku lekkich i delikatnych tkanin, 
zapobiegając zagnieceniom i niepożądanemu 
połyskowi na ciemnych tkaninach. Funkcja 

ssania pomaga w unieruchomieniu ubrania na 
desce i umożliwia zaprasowanie zaszewek w 
spodniach.

Łatwe prasowanie koszul

Teraz wreszcie prasowanie koszul stało się 
proste. Jedna ze stron deski została 
zaprojektowana specjalnie z myślą o 
prasowaniu tej części garderoby — dzięki jej 
wyjątkowemu kształtowi prasowanie koszul 
będzie łatwe i szybkie. Koszule doskonale 
dopasowują się do końcówki w kształcie 
ramienia, nie trzeba więc tak często zmieniać 
ich ułożenia na desce. Za jednym razem można 
wyprasować tył koszuli i okolice ramion, co 
pozwala zaoszczędzić czas przy mniejszym 
wysiłku.

Szybkie prasowanie: 6 barów, 120 g/min

Szybkie prasowanie jest możliwe dzięki 
ciśnieniu pary wynoszącemu 6 barów i 
strumieniowi pary o mocy 120 g/min. Dzięki 
wysokiej mocy i technologii OptimalTemp 
prasowanie z użyciem żelazka WardrobeCare 
jest szybsze niż w przypadku innych 
zintegrowanych desek dostępnych na rynku*. * 
W porównaniu z czołowym produktem 
konkurencji, SLG, maj 2011 r.

Technologia OptimalTemp

Wyjątkowy, rewolucyjny system 
OptimalTemp cechuje się idealnym 
połączeniem pary i temperatury dla wszystkich 
typów tkanin, umożliwiając usuwanie zagnieceń 
w skuteczny i delikatny sposób. Prasowanie 
stanie się spokojne, bezpieczne i szybkie. Nie 
trzeba już regulować ustawień temperatury i 
pary, nie ma ryzyka przypalenia delikatnych 
materiałów, nie trzeba też czekać, aż żelazko 
się rozgrzeje bądź ostygnie podczas 
prasowania różnych typów tkanin.

Zielone logo firmy Philips
„Zielone” produkty firmy Philips 
zapewniają niższe zużycie energii i 
redukcję emisji dwutlenku węgla. Jak? 
Oferują one znacznie lepsze rozwiązania 
środowiskowe w jednym lub kilku 
obszarach ekologicznych firmy Philips: 
wydajności energetycznej, opakowaniu, 
wykorzystaniu niebezpiecznych substancji, 
wadze, recyklingu i wyrzucaniu zużytych 
produktów oraz trwałości.
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Zalety
Zintegrowana deska do prasowania
Przypominająca wózek konstrukcja składana deska
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Szybkie i skuteczne usuwanie zagnieceń
• Stopa żelazka: Stopa SteamGlide
• Stała dystrybucja pary: 120 g/min
• Pionowy strumień pary
• Ciśnienie: Do 6
• Końcówka Steam Tip
• Moc: 2000–2400 W

Wygodne użytkowanie
• Napełnianie i wylewanie wody: Odłączany zbiornik 

wody, Wyjątkowo duży otwór wlewowy
• Napełnianie w dowolnej chwili
• Czas nagrzewania: 2 min
• Gumowany uchwyt
• Automatyczne wyłączanie
• Schowek na przewód: Automatyczne zwijanie 

przewodu
• Długość przewodu zasilającego: 2,5 m
• Obracany przewód: Przewód obracany o 180 

stopni

• Długość węża: 1,6 m
• Bezpieczne dla wszystkich tkanin: Nawet 

delikatnych, takich jak jedwab
• Pojemność zbiornika wody: 1600 ml

Zabezpieczenie przed osadzaniem się 
kamienia
• Możliwość korzystania z wody z kranu
• Rozwiązanie antywapienne: System antywapienny 

DualProtect

Dane techniczne
• Waga żelazka: 1,3 kg
• Waga żelazka i podstawy: 20 kg
• Wymiary produktu: 56,6 x 46,7 x 79,7 cm
• Napięcie: 220–240 V

Akcesoria
• Osłona do delikatnych tkanin: OptimalTemp
•
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Dane techniczne
Zintegrowana deska do prasowania
Przypominająca wózek konstrukcja składana deska
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