
Ångstrykjärn

1900 series

 
Ånga 14 g/min, 80 g ångpuff

Keramisk stryksula

Avkalkning

1 700 watt

 
GC1990

Snabbare – från början till slut
Supersnabb vattenpåfyllning och -tömning

Livet har så mycket mer att erbjuda än hushållsarbete, så se till att få det gjort så

snabbt som möjligt. Det här kvalitetsstrykjärnet, med hål för supersnabb

påfyllning och tömning, spetsig och lättglidande stryksula, är helt enkelt skapat för

att få jobbet snabbt avklarat.

Tar enkelt bort veck

Ångpuff för att enkelt ta bort envisa veck

Bra glidförmåga på alla material

Keramisk stryksula för bättre glidförmåga

Längre hållbarhet

Double Active-antikalksystemet förhindrar kalkavlagringar

Säker strykning

Elektronisk säkerhetsavstängning när strykjärnet lämnas obevakat

Snabb att installera och ställa undan

Enkel och supersnabb påfyllning av vattentanken

Enkel och supersnabb tömning av vattentanken



Ångstrykjärn GC1990/02

Funktioner Specifikationer

Double Active-antikalksystem

Double Active-antikalksystemet i

ångstrykjärnet från Philips förhindrar

kalkavlagringar med hjälp av

avkalkningstabletter och lättanvänd

avkalkningsfunktion.

Automatisk säkerhetsavstängning

Den elektroniska säkerhetsavstängningen

stänger automatiskt av strykjärnet när det

lämnas obevakat eller välter.

Ångpuff

Ångpuff för att enkelt ta bort envisa veck.

Keramisk stryksula

Den keramiska stryksulan är reptålig, glider lätt

och är enkel att rengöra.

Enkel och supersnabb tömning

Enkel och supersnabb tömning av vattentanken

tack vare ett enormt hål för tömning och en

lucka med öppning åt sidan.

Enkel och supersnabb påfyllning

Enkel och supersnabb påfyllning av

vattentanken tack vare att Philips-strykjärnet

har ett stort hål för påfyllning och en lucka med

öppning åt sidan.

 

Snabb och kraftfull strykning av veck

Stryksula: Keramisk

Ångavgivning

Konstant ångavgivning: 14 g/min

Ångpuff: 80 g

Vertikal ångstrykning

Justerbar ånginställning

Spray

Ångmunstycke

Effekt: 1700 W

Lättanvänd

Vattentankskapacitet: 180 ml

Fylla på och tömma ur vatten: Öppning i

sidled, Extra stort påfyllningshål

Automatisk säkerhetsavstängning

Sladdlängd: 1,8 m

Sladdens svängradie (hållare): Sladden kan

svänga runt 180 grader

Hantering av kalkbeläggning

Kan användas med kranvatten

Avkalkningslösning: Dubbelverkande

avkalkning

Tekniska specifikationer

Strykjärnets vikt: 1,06 kg

Produktstorlek: 26,1 x 11,5 x 13,6 cm

Spänning: 220 V

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.
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