
Dampstrykejern

EasySpeed

 
Damp, 25 g/min, dampstøt på
90 g

Strykesåle med slippbelegg

Antikalk

2000 watt

 
GC1026/30

Raskt, fra start til slutt
Raskere stryking på tre måter

Dette EasySpeed-strykejernet gjør strykingen raskere takket være en tupp for trippel presisjon, jevn

varmefordeling på strykesålen og kontinuerlig damp.

Fjerner skrukker enkelt

Effekt på opptil 2000 W gir konstant og kraftig damp

Dampstøt på opptil 90 g for de vanskeligste skrukkene

Kontinuerlig damp på opptil 25 g/min for god fjerning av skrukker

Strykesåle med slippbelegg

Vertikal damp for å fjerne skrukker på hengende tøy

Lengre levetid

Skyvekontroll for kalkrens for jernet.

Behagelig stryking

Dryppstoppsystemet holder klærne flekkfrie mens du stryker

Tupp for trippel presisjon gir optimal kontroll og sikt

Jevn dampfordeling for effektiv stryking

En fin dusj fukter tøyet jevnt
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Høydepunkter

Effekt på opptil 2000 W

Effekt på opptil 2000 W gir konstant og kraftig

damp.

Dampstøt på opptil 90 g

Strykejernets dampstøt på 90 g gjør at du

enkelt kan fjerne selv de vanskeligste

skrukkene.

Kontinuerlig damp på opptil 25 g/min

Kontinuerlig damp på opptil 25 g/min for god

fjerning av skrukker.

Strykesåle med slippbelegg

Strykesålen på strykejernet fra Philips har et

slippbelegg som sørger for god glid på alle

slags stoffer.

Vertikal damp

Dette strykejernet fra Philips har en vertikal

dampfunksjon for å fjerne skrukker på

hengende tøy.

Skyvekontroll for kalkrens

Dette dampstrykejernet kan brukes med vann

fra springen, og skyvekontroll for kalkrens gjør

det enkelt å fjerne eventuelle kalkbelegg fra

strykejernet. Du bør bruke denne

kalkrensfunksjonen én gang i måneden for å

opprettholde ytelsen på strykejernet fra Philips.

Dryppstoppsystem

Dryppstoppsystemet gjør at du kan stryke tynt,

fint stoff ved lav temperatur uten å bekymre

deg for flekker fra vanndråper.

Tupp for trippel presisjon

Tuppen på dette strykejernet fra Philips er

nøyaktig på tre måter: Det har en spiss tupp, et

knappespor og en stilig design. Tupp for trippel

presisjon gjør at du kan nå selv de vanskelige

områdene, f.eks. rundt knapper eller mellom

folder.

Jevn dampfordeling

Takket være den nøye utformede

strykesåledesignen blir dampen jevnt fordelt

på strykesålen. På denne måten trenger du

færre strøk for å fukte plagget jevnt og derfor

mindre tid til å fullføre strykingen.

Dusj

Dusjfunksjonen gir en fin tåke som gjør stoffet

fuktig, slik at det er enklere å stryke ut

skrukkene.
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