
 

Philips
Dampstrykejern

GC2510
Enkelt, raskt og effektivt

Mer langvarig dampytelse
For å oppnå flotte resultater trenger du kraftig damp og et strykejern som aldri gir opp. 
Med 90 g dampstøt, 2000 W for konstant kraftig damp, og kalksystemet Double Active 
Calc System gir dette praktiske strykejernet deg varig valuta for pengene.

Behagelig stryking
• Mindre påfylling med ekstra stor vannbeholder på 300 ml

Fjerner skrukker enkelt
• Kontinuerlig damp på opptil 30 g/min for bedre fjerning av skrukker
• Dampstøt på opptil 90 g/min for de vanskeligste skrukkene

Glir lett på alle typer tekstiler
• Strykesåle med slippbelegg som glir godt på alle typer stoff

Lengre levetid
• Kalkrens for å beskytte strykejernet mot kalkavleiringer

Kraftig ytelse
• 2000 watt gir konstant og kraftig damp
 



 2000 watt

2000 watt gir konstant og kraftig damp.

Dampstøt på opptil 90 g/min

Dampstøt på opptil 90 g/min for de vanskeligste 
skrukkene.

Strykesåle med slippbelegg

Strykesåle med slippbelegg som glir godt på alle typer 
stoff.
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Full kontroll
• Forskjellige dampinnstillinger som passer for alle 

tekstiler
• Klarlampe for temperatur: Indikerer når den 

angitte temperaturen er nådd

Sikker stryking
• Overgår internasjonale standarder for 

dryppmotstand

Glatt
• Strykesåle med slippbelegg

Kommer til på vanskelige steder
• Knappespor: Gjør det raskere å stryke langs 

knapper og sømmer

Fjerner skrukker enkelt
• Dampstøt for de vanskeligste skrukkene: 90 g/min
• Kontinuerlig kraftig damp for bedre fjerning av 

skrukker: 30 g/min
• Fin dusj: En fin dusj fukter tøyet jevnt
• Spiss tupp: For stryking på vanskelige steder

Behagelig stryking
• 360 graders dreibar ledning: Gir deg maksimal 

frihet under strykingen
• Ekstra lang ledning for maksimal rekkevidde: 2 m
• Integrert ledningskveiler for enkel oppbevaring
• Strykejernet kan brukes med vann fra kranen

Lengre levetid
• Avkalking: Spyler ut kalkpartikler fra strykejernet

Rask og kraftig stryking
• Strøm for rask oppvarming og konstant kraftig 

damp: 2000 W

Tekniske spesifikasjoner
• Spenning: 220/220–240 V
• Strøm: 2000 W
• Frekvens: 50–60 Hz
• Mål: 29,5 x 11,6 x 19,5 cm
• Vekt: 1,2 kg
•
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