
 

 

Philips WardrobeCare
Inbyggd strykbräda med 
antikalksystemet 
DualProtect och 
OptimalTemp-teknik

Banbrytande vagnutformning
hopfällbar bräda

GC9940/05
Hälften så stor ansträngning, maximal belöning
Inbyggt stryksystem
Med det inbyggda Wardrobe Care-stryksystemet får du enkel strykning från installation 
till förvaring. En aktiv strykbräda kombineras med ett kraftfullt strykjärn för professionellt 
strykresultat i hemmet.

Allt-i-ett-lösning för strykning
• Inbyggd strykbräda med generator med tryckånga

Enkel installation och förvaring
• Banbrytande vagnutformning med vikbar bräda

Professionella strykresultat uppnås utan ansträngning
• Unik OptimalTemp: bekväm strykning, inga inställningar krävs
• Snabb strykning: ångtryck på upp till 6 bar, ångavgivning på 120 g/min
• Anpassad för skjortor för enkel strykning
• Aktiv strykbräda med blås- och sugfunktion
• Vertikal strykning och ångstrykning

Enkelt och effektivt avkalkningssystem
• Antikalksystemet DualProtect för strykning utan krångel



 Antikalksystemet DualProtect

Antikalksystemet DualProtect är utvecklat för 
att hålla systemet kalkfritt till 99 %. Det här 
lättanvända antikalksystemet skyddar 
strykjärnet från kalk och förlänger dess 
livslängd. Det dubbla skyddet kommer från 
särskilda antikalkpatroner som förhindrar att 
kalk kommer in i systemet, och från en extra 
sköljning när patronerna byts ut. Med dubbelt 
skydd får du krångelfri strykning och slipper 
oroa dig för kalk.

Inbyggd bräda och strykjärn
Inbyggd strykbräda med generator med 
tryckånga

Aktiv strykbräda

Få lätt ett perfekt strykresultat. Den aktiva 
strykbrädan har en fläkt som ger en blås- och 
en sugfunktion. Blåsfunktionen gör att du kan 
stryka på en luftkudde, vilket är perfekt för 
lätta och ömtåliga tyger och förhindrar falska 

veck och glänsande märken på mörka tyger. 
Sugfunktionen håller plagget på plats på 
strykbrädan och gör att du kan få perfekta 
pressveck på byxor.

Enkel strykning av skjortor

Nu är det äntligen enkelt att stryka en skjorta. 
Tack vare den unika formen på strykbrädan, 
med en särskilt designad del för skjortor, kan 
du enkelt och snabbt stryka skjortor. De 
passar perfekt runt den axelformade änden av 
brädan så att du slipper flytta skjortan så 
mycket. Du kan stryka bakdelen och 
axelpartiet i ett svep, vilket gör att du sparar 
tid och slipper krångla.

Snabb strykning: 6 bar, 120 g/min

Snabb strykning tack vare ångtryck på upp till 
6 bar och konstant ångavgivning på upp till 
120 g/min. Med hjälp av kraftfulla prestanda 
och OptimalTemp-teknik går det snabbare att 
stryka med WardrobeCare än med andra 
inbyggda strykbrädor på marknaden.* *Testad 
mot ledande konkurrent, SLG, maj 2011.

OptimalTemp-teknik

Det unika och revolutionerande 
OptimalTemp-systemet håller alltid en perfekt 
balans av ånga och temperatur för alla plagg, 
vilket gör att du kan ta bort veck på ett 
effektivt och skonsamt sätt. Det blir 
avkopplande, säkert och snabbt att stryka. Du 
behöver inte längre justera temperaturen eller 
ångan, du slipper riskera att bränna ömtåliga 
tyger och du slipper vänta på att strykjärnet ska 
bli varmare eller kallare mellan olika plagg.

Banbrytande vagnutformning

Banbrytande vagnutformning med vikbar 
bräda. Philips WardrobeCares unika design gör 
att den är den mest lättanvända och 
lättförvarade inbyggda strykbrädan på 
marknaden*. *Den har testats mot den ledande 
konkurrenten, SLG, maj 2011.
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Snabb och kraftfull strykning av veck
• Stryksula: SteamGlide
• Konstant ångavgivning: 120 g/min
• Vertikal ånga
• Ångtryck: Upp till 6 bar
• Ångmunstycke
• Effekt: 2 000–2 400 W

Lättanvänd
• Fylla på och tömma ur vatten: Löstagbar 

vattentank, Extra stort påfyllningshål
• Fyll på när som helst
• Uppvärmningstid: 2 min
• Mjukt handtag
• Automatisk säkerhetsavstängning
• Sladdförvaring: Automatisk sladdvinda
• Sladdlängd: 2,5 m
• Sladdens svängradie (hållare): Sladden kan svänga 

runt 180 grader
• Slanglängd: 1,6 m
• Kan användas på alla tyger: Till och med på ömtåliga 

tyger som silke
• Vattentankskapacitet: 1 600 ml

Hantering av kalkbeläggning
• Kan användas med kranvatten
• Avkalkningslösning: Antikalksystemet DualProtect

Tekniska specifikationer
• Strykjärnets vikt: 1,3 kg
• Strykjärnets vikt + basenhet: 20 kg
• Produktstorlek: 56,6 x 46,7 x 79,7 cm
• Spänning: 220-240 V

Tillbehör
• Skydd för ömtåliga tyger: OptimalTemp
•
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