
Dampstrygejern

EasySpeed

 
35g damp/min., 110g dampskud

Keramisk strygesål

Autom. sikkerh.afbr. + anti-kalk

2200 watt

 
GC2046/20

Hurtig, fra start til slut
3 metoder til at klare strygning hurtigere

Dette EasySpeed-strygejern gør strygningen hurtigere takket være: tre gange så præcis spids, jævn

varmefordeling på strygesålen og konstant damp.

Fjerner nemt folder

Effekt op til 2200 W muliggør konstant høj dampmængde

Dampskud på 110 g fjerner nemt genstridige folder

Konstant dampudvikling op til 35 g/min

Keramisk strygesål giver bedre glideevne

Vertikal damp til at fjerne folder fra tøj på bøjle

Længere levetid

Calc Clean-skyder til nem fjernelse af kalk fra strygejernet

Komfortabel strygning

Apparatet slukker automatisk, når det står ubenyttet

Drypstop-systemet holder dit tøj pletfrit under strygningen

Triple Precision Tip giver optimal kontrol og synlighed

Jævn dampfordeling giver effektiv strygning

Den fine spray fugter tøjet jævnt



Dampstrygejern GC2046/20

Vigtigste nyheder

Effekt op til 2200 W

Effekt op til 2200 W muliggør konstant høj

dampmængde.

Dampskud på op til 110 g

Strygejernets 110 g dampskud gør det nemt at

fjerne selv de mest genstridige folder.

Dampudvikling på op til 35 g/min

Konstant dampudvikling på op til 35 g/min

giver den perfekte mængde damp til effektiv

fjernelse af folder.

Keramisk strygesål

Keramisk strygesål er ridsefast, glider godt og

er nem at rengøre.

Lodret damp

Dette Philips-strygejern har en lodret

dampfunktion til udglatning af folder i tøj, der

er hængt op.

Calc Clean-skyder

Dette dampstrygejern kan benyttes med

almindeligt vand fra hanen, og Calc Clean-

skyderen gør det nemt at fjerne eventuelle

kalkaflejringer fra strygejernet. For at sikre at

Philips-dampstrygejernet fungerer optimalt,

bør denne afkalkningsfunktion bruges én gang

om måneden, når du bruger almindeligt vand

fra hanen.

Auto-sluk

Strygejernet slukker automatisk, når det

efterlades uden opsyn. Hvis det efterlades på

den bageste ende af strygejernet, slukker det

efter 8 minutter. Hvis det efterlades på

strygesålen eller på siden, tager det kun 30

sekunder, før strygejernet slukker.

Drypstop-system

Drypstop-systemet sikrer strygning af sarte

materialer ved lav temperatur uden risiko for

skjolder fra vanddråber.

Triple Precision Tip

Spidsen af dette Philips-strygejern er præcis

på 3 måder: Det har en spids forende, en

knaprille og et slankt design. Triple Precision

Tip giver dig mulighed for at kunne nå selv de

mest besværlige områder, f.eks. omkring

knapperne eller ved plisseringer.

CHOICE anbefales

CHOICE varetager forbrugernes interesser og er

et uafhængigt oplysningsorgan.CHOICE tester

produkter for forbrugernes skyld, ikke for

virksomhedernes skyld, giver uafhængig

vejledning, anmelder produkter og kommer

med anbefalinger til de australske forbrugere.

CHOICE-testprogrammet køber produkter

anonymt i butikkerne og tester dem grundigt i

deres laboratorium for at sikre, at forbrugerne

får den bedste kvalitet.



Dampstrygejern GC2046/20

Specifikationer

Nem at anvende

Kapacitet: Vandtank: 270 ml

Drypstop-funktion

Automatisk sikkerhedsafbryder

Netlednings længde: 1,8 m

Præcisionsdampmundstykke

Navn på strygesål: SteamGlide-keramik

Hurtig fjernelse af folder

Konstant damp: 35 g/min

Strøm: 2200 W

Dampskud: 110 g

Variable dampniveauer

Lodret damp

Vandspray

Kalkhåndtering

Afkalkning og rengøring: Selvrensende
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