
Dampstrygejern

EasySpeed

 
20g damp/min., 90g dampskud

Non-stick-strygesål

Anti-kalk

2000 watt

 
GC1022/10

Hurtig, fra start til slut
3 metoder til at klare strygning hurtigere

Dette EasySpeed-strygejern gør strygningen hurtigere takket være: tre gange så præcis spids, jævn

varmefordeling på strygesålen og konstant damp.

Fjerner nemt folder

Effekt op til 2000 W muliggør konstant høj dampmængde

Dampskud på op til 90 g til de mest genstridige folder

Konstant damp på op til 25 g/min fjerner effektivt folder

Strygesål med non-stick-belægning

Længere levetid

Calc Clean-skyder til nem fjernelse af kalk fra strygejernet

Komfortabel strygning

Triple Precision Tip giver optimal kontrol og synlighed

Jævn dampfordeling giver effektiv strygning

Den fine spray fugter tøjet jævnt



Dampstrygejern GC1022/10

Vigtigste nyheder

Effekt op til 2000 W

Effekt op til 2000 W muliggør konstant høj

dampmængde.

Dampskud på op til 90 g

Strygejernets 90 g dampskud gør det nemt at

fjerne selv de mest genstridige folder.

Konstant damp på op til 25 g/min

Konstant damp på op til 25 g/min fjerner

effektivt folder.

Non-stick-strygesål

Strygesålen på dit Philips-strygegejern er

forsynet med en særlig belægning, der gør, at

den glider godt på alle slags tekstiler.

Calc Clean-skyder

Dette dampstrygejern kan benyttes med

almindeligt vand fra hanen, og Calc Clean-

skyderen gør det nemt at fjerne eventuelle

kalkaflejringer fra strygejernet. For at sikre at

Philips-dampstrygejernet fungerer optimalt,

bør denne afkalkningsfunktion bruges én gang

om måneden, når du bruger almindeligt vand

fra hanen.

Triple Precision Tip

Spidsen af dette Philips-strygejern er præcis

på 3 måder: Det har en spids forende, en

knaprille og et slankt design. Triple Precision

Tip giver dig mulighed for at kunne nå selv de

mest besværlige områder, f.eks. omkring

knapperne eller ved plisseringer.

Jævn fordeling af damp

Takket være den omhyggeligt designede

strygesål bliver dampen fordelt jævnt hen over

strygesålen. På den måde har du brug for færre

strøg for at fugte tøjet jævnt, og du bruger

derfor mindre tid på strygningen.

Spray

Sprayfunktionen danner en fin dis, der gør

stoffet jævnt fugtigt, så det er nemmere at

stryge folder væk.



Dampstrygejern GC1022/10

Specifikationer

Hurtig og effektiv fjernelse af folder

Strygesål: Slip-let-belægning

Dampmængde

Konstant damp: 25 g/min

Dampskud: 90 g

Spray

Strøm: 2000 W

Nem at anvende

Kapacitet: Vandtank: 200 ml

Når ind i vanskeligt tilgængelige områder:

Triple Precision Tip

Håndtering af kalk

Calc Clean: Selvrensende
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