
Dampstrykejern

EasySpeed Plus

 
2100 W

Dampstøt på 110 g

30 g/min kontinuerlig damp

Keramisk strykesåle

 

GC2148/30

Raskt fra start til slutt
Enkel og effektiv stryking

Takket være disse tre funksjonene går strykingen raskere og enklere: kraftige

dampstøt for å takle vanskelige skrukker, holdbar keramisk strykesåle for jevn gli

og dryppstoppsystemet som forhindrer lekkasje.

Rask fjerning av skrukker

2100 W for rask oppvarming

Dampstøt på opptil 110 g fjerner gjenstridige skrukker

Damp på opptil 30 g/min

Holdbar keramisk strykesåle for jevn gli

Enkel stryking

Automatisk sikkerhetsutkobling når du går fra strykejernet

Dryppstoppsystemet holder klærne flekkfrie mens du stryker

Spiss tupp for vanskelige områder

Stor vannbeholder på 270 ml

Skipp strykebrettet og damp hengende tekstiler vertikalt

Langvarig ytelse

Innebygd kalkrensfunksjon for langvarig dampytelse



Dampstrykejern GC2148/30

Høydepunkter

2100 W for rask oppvarming

Gir deg rask oppvarming og kraftig ytelse.

Dampstøt på opptil 110 g fjerner gjenstridige

skrukker

Trenger dypere ned i stoffet og fjerner enkelt

gjenstridige skrukker.

Damp på opptil 30 g/min

Kraftig og stabil damp for å fjerne skrukker

raskere.

Holdbar keramisk strykesåle for jevn gli

Den holdbare keramiske strykesålen glir lett på

alle strykbare plagg. Den har et ripesikkert

slippbelegg og er enkel å holde ren.

Automatisk avslåing

Strykejernet slår seg av hvis du lar det stå stille.

Når det står i oppreist stilling, slår det seg av

automatisk etter åtte minutter. Ligger det flatt,

slår det seg av etter å ha stått stille i

30 sekunder.

Dryppstoppsystemet holder klærne flekkfrie

mens du stryker

Dryppstoppsystemet vårt hindrer lekkasje, slik

at du unngår å få flekker fra vanndråper. Du kan

helt trygt stryke ved alle temperaturer.

Spiss tupp for vanskelige områder

Dampstrykejernet har spiss tupp et knappespor

og et glatt design.Tuppen for trippel presisjon

gjør at du kan stryke på selv de vanskelige

områdene, som rundt knapper eller mellom

folder.

Stor vannbeholder på 270 ml

Mindre påfylling med stor vannbeholder på

270 ml, slik at du kan stryke flere klær i én

omgang

Skipp strykebrettet og damp hengende

tekstiler vertikalt

Med den vertikale dampfunksjonen kan du

oppfriske plagg rett på hengeren og fjerne

skrukker fra gardiner der de henger. Du trenger

ikke noe strykebrett.

Innebygd kalkrensfunksjon for langvarig

dampytelse

Dette strykejernet brukes med vanlig vann fra

springen. Kalkrensfunksjonen er en innebygd

rengjøringsfunksjon som fjerner kalkdannelse

eller kalkavleiringer og opprettholder maksimal

ytelse.

 



Dampstrykejern GC2148/30

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
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