
 

Trådløst
dampstrykejern

Easyspeed plus
cordless

 
Damp, 35 g/min, dampstøt på
150 g

Keramisk strykesåle

Antikalk

2400 watt

 

GC2086/38 Raskere trådløs stryking

– fra start til mål

Med kompakt SmartCharging-base og lystilbakemelding

Raskere å komme i gang

Effekt opptil 2400 W for raskere oppvarmingstid

Strykejern med indikator for smart lystilbakemelding

Raskere å stryke

Kontinuerlig damp på opptil 35 g/min for bedre fjerning av skrukker

Dampstøt på 150 g for enkelt å fjerne gjenstridige skrukker

Ladebasen lader strykejernet på under seks sekunder

Ripesikker Golden Ceramic-strykesåle med slippbelegg

Raskere å sette bort

Ledningskveiler for enkel oppbevaring av ledning

Lås og bær strykejernet for stabil oppbevaring etter stryking



Trådløst dampstrykejern GC2086/38

Høydepunkter

Rask oppvarming

Effekt opptil 2400 W for raskere

oppvarmingstid

Smart lystilbakemelding

Smart lystilbakemelding viser statusen på

strykejernet når som helst.

Damp på opptil 35 g/min

Kontinuerlig damp på opptil 35 g/min for bedre

fjerning av skrukker.

Dampstøt på opptil 150 g

Strykejernets dampstøt på 150 g gjør at du

enkelt kan fjerne selv de vanskeligste

skrukkene.

Smart og kompakt ladebase

Den smarte og kompakte ladebasen gir deg

kraftig trådløs dampytelse. Nyt full

bevegelsesfrihet uten å endre måten du stryker

på. Strykejernet lades på den smarte og

kompakte ladebasen mens du legger til

plagget. Dampytelsen sikres ved at den smarte

ladebasen tenner en gul lampe når

strykejernet må lades, og sørger for at det er

fulladet på under seks sekunder. Den blå

lampen viser at strykejernet er klart til bruk.

Golden Ceramic-strykesåle

Ripesikker Golden Ceramic-strykesåle med

slippbelegg for utmerket gli på alle typer

tekstiler.

Enkel oppbevaring

Ledningen kan kveiles rundt den vertikale

støtten, slik at apparatet blir enkelt å

oppbevare.

Bærelås

Sikker oppbevaring på basen etter stryking.

Ledningen kan kveiles rundt basen, slik at du

enkelt kan sette bort apparatet.



Trådløst dampstrykejern GC2086/38

Spesifikasjoner

Rask og effektiv fjerning av skrukker

Strykesåle: Keramikk, SteamGlide

Kontinuerlig damputslipp: 35 g/min

Dampstøt: 150 g

Drift: 2400 W

Dusj

Forskjellige dampinnstillinger

Vertikal damping

Lett å bruke

Oppbevaringsløsning: Bærelås

Ledningsoppbevaring: Rom for oppbevaring av

ledning

Intelligent tilbakemeldingslys

Dryppstopp

Kapasitet for vanntank: 270 ml
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