
Ångstrykjärn

EasySpeed

 
Ånga 35 g/min, 120 g ångpuff

Keramisk stryksula

Automatisk säk.avstängning +
avkalkning

2 300 watt

 
GC2049/35

Snabbt från början till slut
5 sätt att snabba på strykningen

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

tredubbel precision, den jämna värmefördelningen över stryksulan, det konstanta ångflödet, ångutsläpp och

hög effekt.

Tar enkelt bort veck

Effekt på upp till 2 300 W ger ett konstant högt ångutsläpp

Ångpuff upp till 120 g

Konstant ångavgivning på upp till 35 g/min

Keramisk stryksula för bättre glidförmåga

Längre hållbarhet

Avkalkningsreglage för att enkelt ta bort kalk från strykjärnet

Säker strykning

Strykjärnet stängs automatiskt av om det lämnas obevakat

Gediget hälstöd för bättre stabilitet

Bekväm strykning

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

Värmetålig förvaringslåda för enkel förvaring



Ångstrykjärn GC2049/35

Funktioner

Effekt på upp till 2 300 W

Effekt på upp till 2 300 W ger ett konstant högt

ångutsläpp.

Ångpuff

Strykjärnets 120 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.

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.

Gediget hälstöd

Det här strykjärnet har ett särskilt extra stort

hälstöd, som ger extra stabilitet i vertikalt läge.

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.

Jämn ångfördelning

Tack vare den noggrant utformade designen,

fördelas ångan jämnt över stryksulan. Därför

behöver du mindre antal strykningar för att

fukta plagget jämnt och strykningen går

snabbare.

Värmetålig förvaringslåda

Den här värmetåliga förvaringslådan är

konstruerad för att enkelt kunna förvara det

varma strykjärnet i. Prestandan och livslängden

utökas om du alltid kopplar ur strykjärnet och

tömmer vattentanken innan du lägger undan

strykjärnet i förvaringslådan. När du lägger ett

varmt strykjärn i förvaringslådan kommer dess

botten även att bli varm på utsidan, men det

finns ingen risk för brännskador.



Ångstrykjärn GC2049/35

Specifikationer

Snabb och kraftfull strykning av veck

Stryksula: Keramisk stryksula

Ångavgivning

Konstant ångavgivning: 35 g/min

Ångpuff: 120 g

Spray

Effekt: 2 300 W

Lättanvänd

Vattentankskapacitet: 270 ml

Droppstopp

Automatisk säkerhetsavstängning

Når svåråtkomliga områden: Spets för

tredubblad precision

Hantering av kalkbeläggning

Avkalkningslösning: Självrengörande

Tillbehör

Värmetålig förvaringslåda
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