
Ångstrykjärn Bra
köp

EasySpeed Plus

 
30 g/min konstant ånga, 110 g
ångpuff

Vattentank på 270 ml

Smart droppstopp

Keramisk stryksula

 

GC2145/20

Enkelt och effektivt ångstrykjärn
Som gör strykningen smidigare

EasySpeed Plus har utsetts till Bra köp av Råd och Rön. Med det här

ångstrykjärnet blir strykningen lättare. Den konstanta ångan och non-stick-

stryksulan gör att strykjärnet glider ännu bättre över plaggen - perfekt för dig som

vill ha ett snabbt och enkelt resultat!

Snabb borttagning av veck

2 100 W för snabb uppvärmning

110 g/min ångpuff för envisare veck

Konstant ånga på 30 g/min

Hållbar keramisk stryksula som ger bra glidförmåga över alla plagg

Enkel strykning

Droppstoppsystemet gör att dina klädesplagg förblir fläckfria när du stryker

Spetsen gör det lättare att stryka svåråtkomliga områden

Vattentank på 270 ml

Vertikal ånga för hängande textilier

Prestanda med lång livstid

Enkelt avkalkningssystem som ger långvarig prestanda



Ångstrykjärn Bra köp GC2145/20

Funktioner

2 100 W för snabb uppvärmning

Ger en snabb uppvärmning och kraftfull

prestanda.

110 g/min ångpuff

Använd ångpuffen på 110 g/min när du vill ta

bort extra envisa veck och skrynklor.

Konstant ånga på 30 g/min

Konstant ånga på 30 g/min för effektiv

veckborttagning

Glider lätt över alla material

Ångstrykjärnets keramiska stryksula har en

speciell non-stick-beläggning som ger bra

glidförmåga över alla strykbara plagg. Den är

dessutom reptålig och enkel att rengöra.

Droppstoppsystem

Tack vare droppstoppsystemet kan du stryka

ömtåliga tyger vid låga temperaturer utan att

behöva oroa dig för vattenfläckar.

Spets för svåråtkomliga områden

Ångstrykjärnets spets gör det lättare att stryka

med precision och komma åt även på de

knepigaste ställena, som runt knappar och

mellan veck.

Vattentank på 270 ml

Vattentanken på 220 ml gör att du kan stryka

ännu flera plagg innan du behöver fylla på

med vatten.

Vertikal ånga

Den vertikala ångfunktionen gör att du kan

fräscha upp dina plagg direkt på hängaren och

avlägsna veck från gardiner, utan att behöva ta

fram strykbrädan.

Enkel avkalkning

Det här ångstrykjärnet använder vanligt

kranvatten. Med hjälp av

avkalkningsfunktionen, med inbyggd

rengöringsfunktion, tar du enkelt bort kalk och

bevarar topprestandan.

 



Ångstrykjärn Bra köp GC2145/20

Specifikationer

Snabb borttagning av veck

Konstant ånga: 30 g/min

Effekt: 2 100 W

Ångpuff: 110 g

Lättanvänd

Namn på stryksula: Keramisk

Vattentankskapacitet: 270 ml

Sladdlängd: 1,9 m

Avkalkningshantering

Avkalkning och rengöring: Inbyggt

avkalkningsreglage

Grön effektivitet

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Design

Färg: Blå
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