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Polovičná námaha, dokonalé výsledky
Integrovaný žehliaci systém

Integrovaný žehliaci systém Philips Wardrobe Care GC9940/05 umožňuje žehlenie

bez námahy – od zostavenia až po odkladanie. Aktívna žehliaca doska v

kombinácii s výkonnou žehličkou umožňuje dosahovať profesionálne výsledky pri

žehlení aj u vás doma.

Žehliaci systém typu všetko v jednom

Integrovaná žehliaca doska s tlakovým generátorom pary

Jednoduché zloženie a odkladanie

Elegantný dizajn na kolieskach so skladateľnou doskou

Profesionálne výsledky pri žehlení bez námahy

Jedinečná technológia OptimalTemp: bezstarostné žehlenie, nevyžaduje žiadne

nastavovanie

Rýchle žehlenie: tlak pary až 6 barov, výstupný prúd pary 120 g/min.

Okraj v tvare košele umožňuje jednoduché žehlenie košieľ

Aktívna žehliaca doska s funkciou fúkania a prisatia

Vertikálne žehlenie a naparovanie

Jednoduchý a účinný systém proti vodnému kameňu

Systém ochrany proti vodnému kameňu DualProtect Anti-Calc umožňuje

bezproblémové žehlenie
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Hlavné prvky

Systém DualProtect Anti-calc

Systém DualProtect Anti-calc zachytáva zo

žehliaceho systému až 99 % vodného kameňa.

Jednoducho sa obsluhuje a ochráni žehliaci

systém pred vodným kameňom a predĺži jeho

životnosť. Dvojitá ochrana je zabezpečovaná

špeciálnymi kazetami, ktoré bránia prenikaniu

vodného kameňa do systému a tiež extra

oplachovacím cyklom po výmene kaziet.

Dvojitá ochrana, vďaka ktorej môžete žehliť bez

problémov a pokojne zabudnúť na vodný

kameň.

Integrovaná žehlička a doska

Integrovaná žehliaca doska Philips s tlakovým

generátorom pary.

Aktívna žehliaca doska

Dokonalé žehlenie je teraz také ľahké. Aktívna

žehliaca doska s funkciami fúkania a prisatia. S

funkciou fúkania žehlíte na vzduchovom

vankúši, čo je ideálny spôsob pre ľahké a

jemné tkaniny, ktorý zabraňuje vzniku

nepravidelných záhybov a lesklých plôch na

tmavých tkaninách. Funkcia prisatia pomáha

pridržiavať odev pevne na doske a umožňuje

vytvárať na nohaviciach dokonalé puky.

Jednoduché žehlenie košieľ

Teraz môžete konečne žehliť košele

jednoduchým spôsobom. Vďaka jedinečnému

tvaru dosky s jedným koncom špeciálne

upraveným na košele bude ich žehlenie

jednoduché a rýchle. Košele dokonale

dosadnú na koniec dosky v tvare ramena,

takže nie je potrebné ich po doske posúvať.

Naraz tak môžete ožehliť oblasť chrbta aj pliec,

čím ušetríte čas a námahu.

Rýchle žehlenie: 6 barov, 120 g/min.

Rýchle žehlenie je možné vďaka tlaku pary až

6 barov a kontinuálnemu výstupu pary až

120 g/min. Vďaka vysokému výkonu

technológie OptimalTemp je žehlenie so

systémom WardrobeCare oveľa rýchlejšie v

porovnaní s inými integrovanými doskami na

trhu.* *Porovnávací test s najlepším

konkurenčným výrobkom, SLG, máj 2011.

Technológia OptimalTemp

Jedinečný a revolučný systém OptimalTemp

vždy ponúka dokonalú kombináciu pary a

teploty pre všetko vaše oblečenie, takže

budete môcť žehliť pokrčené miesta účinnejšie

a šetrnejšie. Žehlenie bude pohodlné,

bezpečné a rýchle. Už viac nemusíte

nastavovať teplotu ani naparovanie, nevzniká

riziko spálenia jemných tkanín a už nikdy

nemusíte čakať, kým sa žehlička medzi

žehlením rôznych tkanín zohreje alebo

vychladne.

Elegantný dizajn na kolieskach

Elegantný dizajn na kolieskach so skladacou

doskou. Jedinečný dizajn systému Philips

WardrobeCare z neho robí najjednoduchší

rozkladací a odkladací systém s integrovanou

doskou na trhu*. *Porovnávací test s najlepším

konkurenčným výrobkom, SLG, máj 2011.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Rýchle a účinné odstraňovanie záhybov

Žehliaca plocha: SteamGlide

Kontinuálny výstup pary: 120 g/min.

Zvislé naparovanie: áno

Tlak: Až do 6

Naparovacia špička: áno

Príkon: 2000 – 2400 W

Jednoduché používanie

Plnenie a vypúšťanie vody: Odnímateľná

nádoba na vodu, Extra veľký plniaci otvor

Dopĺňanie kedykoľvek: áno

Čas zahriatia: 2 min

Komfortná rukoväť: áno

Automatické bezpečnostné vypnutie: áno

Odkladanie kábla: Automatický navíjač šnúry

Dĺžka napájacieho kábla: 2,5 m

Voľnosť kábla (otočný): Kábel so 180-

stupňovou voľnosťou

Dĺžka hadice: 1,6 m

Bezpečné pre všetky tkaniny: Dokonca aj pre

jemné tkaniny, ako je hodváb

Kapacita nádoby na vodu: 1600 ml

Používanie vzhľadom na vodný kameň

Použitie s vodou z vodovodu: áno

Riešenie na odstraňovanie vodného kameňa:

Systém DualProtect Anti-calc

Technické špecifikácie

Hmotnosť žehličky: 1,3 kg

Hmotnosť žehličky + základne: 20 kg

Rozmery produktu: 56,6 x 46,7 x 79,7 cm

Napätie: 220 – 240 V

Príslušenstvo

Ochranný kryt na jemné tkaniny:

OptimalTemp
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