
 

 

Philips 1700 series
Dampstrygejern

17 g damp/min.
Aluminiumsstrygesål
Anti-kalk
1400 watt

GC1703/01
Hurtigt og effektivt - med garanti

Fartformet strygesål
Livet handler om meget andet end daglig husholdning, så du vil måske gerne have den overstået 
så hurtigt som muligt. Med den særligt formede spids, enestående designede damphuller og en 
strygesål, der glider nemt, er dette kvalitetsstrygejern bygget til at gøre tingene hurtigt.

Komfortabel strygning
• Færre påfyldninger med den ekstra store vandtank på 180 ml

Fjerner nemt folder
• Konstant damp på op til 17 g/min sikrer bedre fjernelse af folder

Glider nemt over alle materialer
• Aluminiumsstrygesål, der nemt glider hen over alle materialer

Længere levetid
• Calc Clean forebygger tilkalkning af dit strygejern

Effektiv ydeevne
• 1400 W sikrer konstant damp



 Damp på op til 17 g/min

Konstant damp på op til 17 g/min sikrer bedre 
fjernelse af folder.

1400 W

Dette kraftfulde dampjern varmes hurtigt op og 
holder temperaturen stabil under strygningen, 
hvilket sikrer en effektiv strygeproces.

Aluminiumsstrygesål

Den holdbare aluminiumsstrygesål glider nemt hen 
over alle materialer, er ridsefast og nem at rengøre.

Calc Clean

Med Calc-Clean-funktionen behøver du kun at skylle 
dit Philips-strygejern for at fjerne kalkpartiklerne. 
Det forlænger dit strygejerns levetid.

Stor 180 ml vandtank
Færre påfyldninger med den ekstra store 180 ml 
vandtank, så du kan stryge mere tøj på én opfyldning.

Pointed Tip

Den specielt tilspidsede front gør det muligt at stryge 
selv de mest besværlige områder.
GC1703/01

Specifikationer
Nem at anvende
• Ledningsbevægelse (drejefunktion): 180 graders 

ledningsbevægelse
• Netlednings længde: 1,8 m
• Kapacitet: Vandtank: 180 ml

Tekniske specifikationer
• Spænding: 220-240 V

Vægt og dimensioner
• Produktets mål (B x H x L): 26,1 x 11,5 x 13,6 cm
• Strygejernets vægt: 1,06 kg

Håndtering af kalk
• Brug vand fra vandhanen

Hurtig og effektiv fjernelse af folder
• Konstant damp: 17 g/min
• Strøm: 1400 W
• Strygesål: Aluminium
• Variabel dampindstilling
•
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