
 

Ledningsfrit
dampstrygejern

Easyspeed plus
cordless

 
35 g damp/min., 150 g
dampskud

Keramisk strygesål

Anti-kalk

2400 watt

 

GC2086/38 Stryg hurtigere fra start

til slut – uden ledning

Med kompakt SmartCharging-enhed og lysfeedback

Hurtigere opsætning

Effekt på 2400 W, der giver hurtigere opvarmningstid

Strygejern med smart lysfeedbackindikator

Hurtigere strygning

Konstant damp på op til 35 g/min sikrer bedre fjernelse af folder

Dampskud på 150 g fjerner nemt genstridige folder

Opladningsenheden oplader strygejernet på mindre end 6 sekunder

Slip-let og ridsefri guldfarvet keramisk strygesål

Hurtigere opbevaring

Ledningsoprul til nem ledningsopbevaring

Lås og transporter strygejernet, så det hurtigt kan opbevares efter strygning



Ledningsfrit dampstrygejern GC2086/38

Vigtigste nyheder

Hurtig opvarmning

Effekt på 2400 W, der giver hurtigere

opvarmningstid

Smart lysfeedback

Smart lysfeedback viser strygejernets status på

et hvilket som helst tidspunkt.

Damp på op til 35 g/min

Konstant damp på op til 35 g/min sikrer bedre

fjernelse af folder.

Dampskud op til 150 g

Strygejernets 150 g dampskud gør det nemt at

fjerne selv de mest genstridige folder.

Kompakt, smart opladningsenhed

Den kompakte, smarte opladningsenhed giver

en kraftig, ledningsfri dampydeevne. Nyd den

ultimative bevægelsesfrihed uden at skifte

strygemønster: Strygejernet oplader sig selv på

den kompakte, smarte opladningsenhed, mens

du gør tøjet klar. For at sikre en konstant

dampydeevne angiver den smarte

opladningsenhed med et gult lys, at

strygejernet skal oplades, og sikrer, at

strygejernet bliver fuldt opladet på mindre end

6 sekunder. Det blå lys viser, at strygejernet er

klar til brug.

Guldfarvet keramisk strygesål

Slip-let og ridsefri guldfarvet keramisk

strygesål giver fremragende glideevne på alle

tekstiler.

Nem opbevaring

Ledningen kan rulles omkring bageste ende af

strygejernet, så apparatet nemt kan stilles væk.

Transportlås

Sikker opbevaring efter strygning på soklen.

Ledningen kan vikles rundt om soklens

hoveddel, så apparatet er nemt at opbevare.



Ledningsfrit dampstrygejern GC2086/38

Specifikationer

Hurtig og effektiv fjernelse af folder

Strygesål: Keramisk, SteamGlide

Konstant damp: 35 g/min

Dampskud: 150 g

Strøm: 2400 W

Spray

Variabel dampindstilling

Lodret dampning

Nem at anvende

Opbevaringsløsning: Transportlås

Ledningsopbevaring: Rum til at opbevare

ledningen

Intelligent lysfeedback

Drypstop-funktion

Kapacitet: Vandtank: 270 ml
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