
 

Strykejern
 

DynaGlide-strykesåle

1,8 m ledning

1200 W strykejern

1200 watt

 

GC160/02

Strykesålen med best glid
For Philips-strykejern

Affinia er det nye Philips-strykejernet med DynaGlide-strykesåle, som glir lett over

plaggene. Strykesålen med den slanke tuppen, håndtaket med et komfortabelt og

strukturert grep og økt temperaturkontroll gjør at strykejernet er enkelt å bruke.

Glir lett på alle typer tekstiler

DynaGlide-strykesåle glir lett på alle plagg

Behagelig stryking

Strykesåle med slank tupp kommer enkelt til på vanskelige steder

Knappespor som gjør det raskere å stryke langs knapper og sømmer

Komfortabelt håndtak med struktur for godt grep

Ledningskveiler for enkel oppbevaring av ledning

Full kontroll

Enkel temperaturkontroll

Temperaturlampe som viser når strykejernet er varmt nok



Strykejern GC160/02

Høydepunkter

DynaGlide-strykesåle

DynaGlide-belegget er et av de beste Philips-

strykesålebeleggene. Det er mye mer

ripesikkert og glir bedre enn en

aluminiumsstrykesåle, klebefri strykesåle eller

keramisk strykesåle.

Strykesåle med slank tupp

Den slanke tuppen på strykesålen kommer

enkelt til på de vanskeligste stedene, for

eksempel mellom knapper, når du lager folder

og i hjørner.

Knappespor

Knappespor som gjør det raskere å stryke langs

knapper og sømmer.

Komfortabelt håndtak

Strukturen på håndtaket på strykejernet sørger

for et komfortabelt og ergonomisk grep, slik at

hånden passer godt og ikke sklir under

strykingen.

Enkel oppbevaring

Ledningen kan kveiles rundt den vertikale

støtten, slik at apparatet blir enkelt å

oppbevare.

Enkel temperaturkontroll

Temperaturkontroll som er enkel å bruke og

nøyaktig. Du vil alltid ha riktig temperatur for

plagget.

Temperaturlampe

Temperaturlampen lyser når strykejernet er i

ferd med å varmes opp, og slår seg av når

temperaturen på strykesålen har nådd angitt

nivå.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.

 



Strykejern GC160/02

Spesifikasjoner

Full kontroll

Enkel temperaturkontroll

Temperaturlampe

Behagelig stryking

Ledningslengde: 1,8 m

Lett å bruke

Enkel å sette opp og oppbevare: Enkel

oppbevaring av ledning og slange

Langvarig ledning

Komme til på vanskelige steder: Knappespor

Mykt håndtak

Rask og effektiv fjerning av skrukker

Drift: 1200 W

Strykesåle: DynaGlide
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