
 

Strygejern uden
damp

 

DynaGlide-strygesål

1,8 m ledning

1200 W strygejern

1200 watt

 

GC160/02

Den bedst glidende strygesål
Til Philips-strygejern uden damp

Affinia er det nye Philips-strygejern uden damp med DynaGlide-strygesål, som

glider nemt på tøjet. Strygesålen med slank spids, bekvemt håndtag med tekstur

og hævet temperaturstyring gør strygejernet nemt at bruge.

Glider nemt over alle materialer

DynaGlide-strygesål glider nemt på alt tøj

Komfortabel strygning

Strygesål med slank spids når nemt ind i besværlige områder

Gør det hurtigere at stryge langs knapper og sømme

Behageligt håndtag med tekstur til brugervenligt greb

Ledningsoprul til nem ledningsopbevaring

Fuld kontrol

Nemt temperaturvalg

Temperaturindikatoren angiver, hvornår strygejernet er varmt nok



Strygejern uden damp GC160/02

Vigtigste nyheder

DynaGlide-strygesål

DynaGlide-belægning er en af de bedste

Philips-strygesålbelægninger. Den er meget

mere modstandsdygtig over for ridser og glider

bedre end en aluminiums-, slip-let- eller

keramisk strygesål.

Strygesål med slank spids

Den slanke spids af strygesålen gør det muligt

at nå nemt ind i de mest besværlige områder

som f.eks. mellem knapper, når du stryger

plisseringer og i hjørner.

Knaprille

Gør det hurtigere at stryge langs knapper og

sømme.

Behageligt håndtag

Teksturen på strygejernets håndtag sikrer et

behagelig og ergonomisk greb, så din hånd

ikke glider under strygningen.

Nem opbevaring

Ledningen kan rulles omkring bageste ende af

strygejernet, så apparatet nemt kan stilles væk.

Nemt temperaturvalg

Den hævede temperaturstyring er nem og

betjene og meget præcis. Du har altid den rette

temperatur til dit tøj.

Temperaturindikator

Temperaturindikatoren tænder, når strygejernet

varmer op, og slukker, når strygesålen

temperatur har nået det valgte niveau.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Fuld kontrol

Nemt temperaturvalg

Temperaturindikator

Komfortabel strygning

Ledningslængde: 1,8 m

Nem at anvende

Nem at indstille og opbevare: Nem

opbevaring af ledning/slange

Robust ledning

Når ind i vanskeligt tilgængelige områder:

Knaprille

Blødt greb

Hurtig og effektiv fjernelse af folder

Strøm: 1200 W

Strygesål: DynaGlide
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