
Dampstrykejern

EasySpeed Plus

 
30 g/min konstant damp, 110 g
dampstøt

Vannbeholder på 270 ml

Smart dryppstopp

Keramisk strykesåle

 

GC2145/20

Enkelt og effektivt dampstrykejern
som gjør strykingen enklere

Dette dampstrykejernet gjør strykingen enklere. Den konstante damputslippen

sammen med den klebefire strykesålen gjør også at den glir bedre over plagget –

perfekt for deg som vil ha et raskt og effektivt resultat!

Rask fjerning av skrukker

2100 W for rask oppvarming

Dampstøt på 110 g fjerner vanskelige skrukker

Konstant damp på 30 g/min

Holdbar keramisk strykesåle som glir lett over alle plagg

Enkel stryking

Dryppstoppsystemet sørger for at klærne ikke får våte flekker mens du stryker

Tuppen gjør det enklere å komme til vanskelige områder

Stor vannbeholder på 270 ml for å stryke flere klær i én omgang

Vertikal damping for hengende tøy

Langvarig ytelse

Enkel avkalking for langvarig ytelse



Dampstrykejern GC2145/20

Høydepunkter

2100 W for rask oppvarming

Gir deg rask oppvarming og kraftig ytelse.

110 g/min dampstøt

Bruk dampstøt på 110 g/min når du vil fjerne

ekstra vanskelige skrukker

Konstant damp på 30 g/min

Konstant damp på 30 g/min for effektiv

skrukkefjerning

Glir lett over alle tekstiler

Den holdbare keramiske strykesålen glir lett på

alle strykbare plagg. Den har et ripesikkert

slippbelegg og er enkel å holde ren.

Dryppstoppsystem

Takket være dryppstoppsystemet kan du stryke

delikate plagg på lav temperatur, uten å

bekymre deg for våte flekker fra vanndråper.

Tupp for vanskelige områder

Tuppen gjør det enklere å stryke med presisjon

og komme til vanskelige områder, som rundt

knapper og mellom folder.

Vannbeholder på 270 ml

Vannbeholderen på 270 ml gjør at du kan

stryke fler klær i én omgang, før du må fylle på

vann

Vertikal damp

Den vertikale dampfunksjonen gjør at du kan

friske opp dine plagg direkte på kleshengeren

eller fjerne skrukker fra gardiner, uten å ta fram

strykebrettet.

Enkel avkalking

Dette dampstrykejernet bruker vanlig

springvann. Med hjelp fra avkalkingfunksjonen,

en innebygd rengjøringsfunksjon, fjerner du

enkelt eventuell kalkdannelse og opprettholder

maksimal ytelse.

 



Dampstrykejern GC2145/20

Spesifikasjoner

Rask fjerning av skrukker

Kontinuerlig damp: 30 g/min

Drift: 2100 W

Dampstøt: 110 g

Lett å bruke

Navn på strykesåle: Keramikk

Kapasitet for vanntank: 270 ml

Lengde på nettledning: 1,9 m

Kalkhåndtering

Avkalking og rengjøring: Innebygd

skyvekontroll for kalkrens

Grønn effektivitet

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Utforming

Farge: Blå
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