
 

Torrstrykjärn

 
DynaGlide-stryksula

1,8 m sladd

1 200 W strykjärn

1 200 watt

 

GC160/02

Stryksulan med bäst glid
För Philips torrstrykjärn

Affinia är Philips nya torrstrykjärn med DynaGlide-stryksula som glider lätt på

plaggen. Stryksulan har en smal spets, bekvämt och greppvänligt handtag och

upphöjt temperaturreglage som gör strykjärnet lätt att använda.

Bra glidförmåga på alla material

DynaGlide-stryksula för bra glidförmåga på alla plagg

Bekväm strykning

Stryksula med smal spets når svåra områden

Knappskåra för snabb strykning längs knappar och sömmar

Bekvämt handtag med textur för bättre grepp

Sladdvinda för enkel förvaring

Fullständig kontroll

Enkel temperaturkontroll

Temperaturlampan anger när strykjärnet är tillräckligt varmt



Torrstrykjärn GC160/02

Funktioner

DynaGlide-stryksula

DynaGlide-ytskiktet är ett av Philips bästa

ytskikt för stryksulor. Det är mycket mer

reptåligt och glider bättre än non-stick-

stryksulor, keramiska eller aluminiumstryksulor.

Stryksula med smal spets

Stryksulans smala spets gör att du enkelt når

de svåraste områdena, till exempel mellan

knappar, när du gör veck och i hörnen.

Knappskåra

Knappskåra för snabb strykning längs knappar

och sömmar.

Bekvämt handtag

Texturen på strykjärnets handtag ger ett

bekvämt och ergonomiskt grepp så att din hand

passar bra och inte halkar under strykningen.

Enkel förvaring

Sladden kan lindas runt hälstödet så att

apparaten blir enkel att förvara.

Enkel temperaturkontroll

Det upphöjda temperaturreglaget är exakt och

enkelt att sköta. Du kommer alltid att få rätt

temperatur för dina kläder.

Temperaturlampa

Temperaturlampan slås på när strykjärnet

värms upp och stängs av när stryksulans

temperatur når den inställda nivån.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.

 



Torrstrykjärn GC160/02

Specifikationer

Fullständig kontroll

Enkel temperaturkontroll

Temperaturlampa

Bekväm strykning

Sladdlängd: 1,8 m

Lättanvänd

Enkel att installera och förvara: Enkel sladd-

och slangförvaring

Sladd med lång livslängd

Når svåråtkomliga områden: Knappskåra

Mjukt handtag

Snabb och kraftfull strykning av veck

Effekt: 1200 W

Stryksula: DynaGlide
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