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Два пъти по-малко усилия, максимално добър резултат

Интегрирана система за гладене

Интегрираната система за гладене Philips Wardrobe Care GC9940/05 ви предлага гладене без

усилие от настройката до съхранението. Активната дъска за гладене е съчетана с мощна

ютия за професионални резултати при гладенето у дома.

Решение за гладене "всичко в едно"

Интегрирана дъска за гладене с генератор за пара под налягане

Лесно поставяне и съхранение

Емблематичен дизайн на количката със сгъваема дъска

Професионални резултати при гладене, постигнати без усилие

Уникалната OptimalTemp: безпроблемно гладене, без настройки

Бързо гладене: до 6 бара налягане на парата, подаване на пара 120 г/мин.

Специално оформен край за ризи, за лесно гладене

Активна дъска за гладене с функция за издухване и всмукване

Гладене и подаване на пара във вертикално положение

Лесна и ефикасна система за премахване на накип

Система против накип DualProtect за безпроблемно гладене
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Акценти

Система против накип DualProtect

DualProtect е проектирана да поддържа системата за

гладене 99% чиста от накип. Лесна за използване, тя

предпазва от накип и удължава срока на

експлоатация. Двойната защита се осигурява от

специални пълнители против накип, които

предотвратяват навлизането му в системата, и от

един допълнителен цикъл на изплакване след смяна

на пълнителите. С тази двойна защита се радвате на

безпроблемно гладене, без притеснения за накипа.

Интегрирана дъска за гладене и ютия

Интегрирана дъска за гладене Philips с генератор за

пара под налягане.

Активна дъска за гладене

Идеалните резултати при гладене се постигат с

лекота. Активната дъска за гладене има вентилатор,

благодарение на който можете да използвате

функциите за издухване и всмукване. С функцията за

издухване гладите върху въздушна възглавница, което

е идеално за леки и деликатни материи, тъй като

предотвратява нежеланите гънки и блясък върху

тъмните дрехи. Функцията за всмукване задържа

дрехата фиксирана към дъската, за да можете да

направите идеални ръбове на панталона.

Лесно гладене на ризи

Най-после има лесен начин да изгладите ризите.

Уникалната форма на дъската със специално оформен

край за ризи прави гладенето им лесно и бързо.

Ризата пасва идеално върху специално оформения

край на дъската, благодарение на което се налага по-

малко обръщане по време на гладенето. Можете да

изгладите гърба и рамото наведнъж, което спестява

време и усилия.

Бързо гладене: 6 бара, 120 г/мин.

Бързото гладене се дължи на налягането на парата,

до 6 бара и на непрекъснатото подаване на пара 120

г/мин. Благодарение на високата работна мощност и

технологията OptimalTemp, гладенето с

WardrobeCare е по-бързо в сравнение с останалите

интегрирани дъски на пазара.* *Изпитване в

сравнение с водещ конкурент, SLG, май 2011 г.

Технология OptimalTemp

Уникалната, революционна система с OptimalTemp ви

дава винаги идеалната комбинация от пара и

температура за всяка дреха, за да премахвате

гънките ефективно и нежно. С нея гладенето е

спокойно, безопасно и бързо. Вече не е необходимо

да регулирате температурата или парата, няма риск

от изгаряне на фините тъкани и не се налага да

чакате ютията да загрее или да се охлади за различни

видове материи.

Емблематичен дизайн на количката

Емблематичен дизайн на количката със сгъваема

дъска. Със своя уникален дизайн, Philips

WardrobeCare е най-лесната за поставяне и

съхранение интегрирана дъска за гладене на пазара*.

*Изпитване в сравнение с водещ конкурент, SLG, май

2011 г.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Бързо и мощно премахване на гънките

Гладеща повърхност: SteamGlide

Постоянно подаване на пара: 120 г/мин

Вертикално гладене

Налягане: До 6

Връх с пароподаване

Захранване: 2000 - 2400 W

Лесна употреба

Пълнене и изпразване на водния резервоар:

Подвижен воден резервоар, Много широк отвор за

пълнене

Допълване по всяко време

Време за загряване: 2 Мин.

Време за загряване: 2 Мин.

Мека дръжка

Предпазно автоматично изключване

Прибиране на кабела: Автоматично навиване на

кабела

Дължина на захранващия кабел: 2,5 м

Свобода на кабела (шарнир): 180 градуса свобода на

кабела

Дължина на маркуча: 1,6 м

Безопасна за всички тъкани: Дори за деликатни

материи като коприна

Вместимост на резервоара за вода: 1600 мл

Предпазване от варовик

Подходяща за чешмяна вода

Решение за премахване на варовик: Система против

накип DualProtect

Технически данни

Тегло на ютията: 1,3 кг

Тегло на ютията + основата: 20 кг

Размери на изделието: 56,6 x 46,7 x 79,7 см

Напрежение: 220 – 240 V

Аксесоари

Протектор за фини тъкани: OptimalTemp
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