
Ångstrykjärn

EasySpeed

 
Ånga 35 g/min, 110 g ångpuff

Keramisk stryksula

Automatisk säk.avstängning +
avkalkning

2 200 watt

 
GC2046/20

Snabbt från början till slut
3 sätt att snabba på strykningen

Med det här EasySpeed-strykjärnet kan du snabba på strykningen tack vare den spetsformade änden för

tredubblel precision, den jämna värmefördelningen över stryksulan och det konstanta ångflödet.

Tar enkelt bort veck

Effekt på upp till 2 200 W som ger ett konstant högt ångutsläpp

110 g ångpuff för enkel borttagning av envisa veck

Konstant ångavgivning på upp till 35 g/min

Keramisk stryksula för bättre glidförmåga

Vertikal ånga för borttagning av veck på hängande tyg

Längre hållbarhet

Avkalkningsreglage för att enkelt ta bort kalk från strykjärnet

Bekväm strykning

Strykjärnet stängs automatiskt av om det lämnas obevakat

Droppstoppsystemet gör att dina klädesplagg förblir fläckfria när du stryker

Spets för tredubblad precision som ger optimal kontroll och sikt

Jämn ångfördelning för effektiv strykning

En fin spray fuktar tyget jämnt



Ångstrykjärn GC2046/20

Funktioner

Effekt på upp till 2 200 W

Effekt på upp till 2 200 W ger ett konstant högt

ångutsläpp.

Ångpuff upp till 110 g

Strykjärnets 110 g ångpuff gör det lätt att ta bort

även de mest envisa vecken.

Ångavgivning på upp till 35 g/min

Konstant ångutsläpp upp till 35 g/min ger dig

den perfekta mängden ånga för att effektivt ta

bort alla veck.

Keramisk stryksula

Den keramiska stryksulan är reptålig, glider lätt

och är enkel att rengöra.

Vertikal ånga

Det här strykjärnet från Philips har en vertikal

ångfunktion för borttagning av veck på

hängande tyg.

Avkalkningsreglage

Det här ångstrykjärnet kan användas med

vanligt kranvatten och avkalkningsreglaget gör

det enkelt att avlägsna kalkavlagringar från

strykjärnet. Du ser till att Philips-

ångstrykjärnets prestanda är på topp genom att

använda avkalkningsfunktionen en gång i

månaden när du använder vanligt kranvatten.

Automatisk avstängning

Strykjärnet stängs av automatiskt om det

lämnas obevakat. Om det placeras stående på

hälstödet stängs det av efter 8 minuter. Om det

lämnas obevakat med stryksulan nedåt eller på

sidan stängs det av redan efter 30 sekunder.

Droppstoppsystem

Tack vare droppstoppsystemet kan du stryka

ömtåliga tyger vid låga temperaturer utan att

behöva oroa dig för fläckar från vattendroppar.

Spets för tredubblad precision

Det här Philips-strykjärnet ger dig en exakt

strykning tack vare 3 faktorer: det är spetsigt,

har en knappskåra och är tunt och smidigt.

Spetsen för tredubblad precision gör det

möjligt för dig att komma åt även på de

knepigaste ställena, t.ex. runt knappar och

mellan veck.

CHOICE rekommenderas

CHOICE är en konsumentrådgivare som ger

information och råd, utan reklamsyfte.CHOICE

testar produkter åt konsumenterna, inte

varumärken, erbjuder neutrala råd, recensioner

och rekommendationer för australiska

konsumenter. CHOICE-testprogrammet köper

anonymt produkter från återförsäljare och testar

dem noggrant i sina labb för att säkerställa att

konsumenterna får den bästa kvaliteten.



Ångstrykjärn GC2046/20

Specifikationer

Lättanvänd

Vattentankskapacitet: 270 ml

Droppstopp

Automatisk säkerhetsavstängning

Sladdlängd: 1,8 m

Precisionsångmunstycke

Namn på stryksula: SteamGlide-

keramikmaterial

Snabb borttagning av veck

Konstant ånga: 35 g/min

Effekt: 2 200 W

Ångpuff: 110 g

Justerbara ångnivåer

Vertikal ånga

Spraya vatten

Avkalkningshantering

Avkalkning och rengöring: Självrengörande
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