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Enkel og effektiv
Tre måter som gjør stryking enklere

Dette komfortable dampstrykejernet gjør strykingen enkel og effektiv med mye kontinuerlig damp og en

strykesåle med slippbelegg som gir god glid. Med komfortabelt dampstrykejern blir strykeøktene enklere.

Enkelt å fjerne skrukker

Effekt på opptil 2000 W gir konstant og kraftig damp

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

En fin dusj fukter tøyet jevnt

Dampstøt på 100 g for enkelt å fjerne gjenstridige skrukker

Glir lett på alle typer tekstiler

Glir lett på alt strykbart tøy

Enkelt å sette i gang med stryking

Dryppstoppsystemet holder klærne flekkfrie mens du stryker

Stor vannbeholder på 220 ml for enkel fylling

Større temperaturinnstilling for enklere temperaturjustering

Tupp for trippel presisjon gir optimal kontroll og sikt

Lengre levetid

Skyvekontroll for kalkrens for jernet.



Dampstrykejern GC1436/20

Høydepunkter

Effekt på opptil 2000 W

Effekt på opptil 2000 W gir konstant og kraftig

damp.

Dampstøt på opptil 100 g

Dampstøt på opptil 100 g gjør at du raskt kan

fjerne selv de vanskeligste skrukkene.

Kontinuerlig damp med opptil 25 g/min

Kontinuerlig damp med opptil 25 g/min for god

fjerning av skrukker.

Dusj

Dusjfunksjonen gir en fin tåke som gjør stoffet

fuktig, slik at det er enklere å stryke ut

skrukkene.

Strykesåle med slippbelegg

Strykesålen på strykejernet fra Philips har et

slippbelegg som sørger for enkel glid på alle

strykbare plagg.

Stor vannbeholder

Mindre påfylling med ekstra stor vannbeholder

på 220 ml, slik at du kan stryke flere klær på

én økt.

Temperaturinnstilling

Større temperaturinnstilling for enklere

temperaturjustering

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.

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.



Dampstrykejern GC1436/20

Spesifikasjoner

Lett å bruke

Dryppstopp

Kapasitet for vanntank: 220 ml

Navn på strykesåle: Slippbelegg

Rask fjerning av skrukker

Kontinuerlig damp: 25 g/min

Drift: 2000 W

Dampstøt: 100 g
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