
 

Sladdlöst
ångstrykjärn

Easyspeed plus
cordless

 
Ånga 35 g/min, 150 g ångpuff

Keramisk stryksula

Avkalkning

2 400 watt

 

GC2086/38

Snabbare sladdlös strykning

– från början till slut

Med kompakt SmartCharging-laddningsbas och statuslampor

Snabbare installation

Effekt på upp till 2 400 W för snabbare uppvärmning

Strykjärn med smart ljusåterkoppling

Snabbare strykning

Konstant ånga upp till 35 g/min för bättre borttagning av veck

150 g ångpuff för enkel borttagning av envisa veck

Med laddningsenheten laddas strykjärnet på kortare tid än 6 sekunder

Guldfärgad keramisk stryksula med non-stick- och non-scratch-beläggning

Snabbare att plocka undan

Sladdvinda för enkel förvaring

Lås strykjärnet för stabil förvaring efter strykningen



Sladdlöst ångstrykjärn GC2086/38

Funktioner

Snabb uppvärmning

Effekt på upp till 2 400 W för snabbare

uppvärmning

Smart ljusåterkoppling

Med den smarta ljusåterkopplingen visas

strykjärnets status vid varje givet ögonblick.

Ånga på upp till 35 g/min

Konstant ånga upp till 35 g/min för bättre

borttagning av veck.

Ångpuff upp till 150 g

Strykjärnets 150 g ångpuff gör det lätt att ta

bort även de mest envisa vecken.

Kompakt smart laddningsenhet

Den kompakta smarta laddningsenheten ger

tillförlitlig trådlös ångstrykning. Njut av den

fullständiga rörelsefriheten utan att behöva

ändra ditt sätt att styrka på: strykjärnet laddas

på den kompakta laddningsenheten medan du

ordnar plaggen. Du har alltid jämna

ångprestanda tack vare en gul lampa på den

smarta laddningsenheten som visar när det är

dags att ladda strykjärnet och säkerställer att

strykjärnet blir fulladdat på mindre än sex

sekunder. Den blå lampan visar att strykjärnet

är redo att användas.

Guldfärgad keramisk stryksula

Guldfärgad keramisk stryksula med non-stick-

och non-scratch-beläggning med utmärkt

glidförmåga på alla material.

Enkel förvaring

Sladden kan lindas runt hälstödet så att

apparaten blir enkel att förvara.

Bärlås

Säker förvaring efter strykningen på basdelen.

Sladden kan lindas runt basdelen, så att

apparaten blir enkel att förvara.



Sladdlöst ångstrykjärn GC2086/38

Specifikationer

Snabb och kraftfull strykning av veck

Stryksula: Keramisk, SteamGlide

Konstant ångavgivning: 35 g/min

Ångpuff: 150 g

Effekt: 2400 W

Spray

Justerbar ånginställning

Vertikal ångstrykning

Lättanvänd

Förvaringslösning: Bärlås

Sladdförvaring: Fack för sladdförvaring

Intelligent statuslampa

Droppstopp

Vattentankskapacitet: 270 ml
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