
Dampstrykejern

EasySpeed
Advanced

 
40 g/min konstant damp, 190 g
dampstøt

Vannbeholder på 300 ml

Smart dryppstopp

Keramisk strykesåle

 

GC2678/30

Enkelt og effektivt dampstrykejern
som gjør strykingen enklere

Dette dampstrykejernet gjør det strykingen lettere. Den raske oppvarmingstiden

og den konstante damputslippen, samt den klebefire strykesålen som gjør at den

glir enda bedre over plagget – gjør dette dampstrykejernet perfekt for deg som vil

ha et raskt og godt resultat!

Rask stryking

2400 W for rask oppvarming på 30 sekunder

190 g/min dampstøt for vanskelige skrukker

Konstant damp på 40 g/min

Ekstra stort åpning for rask påfylling og tømming av vann

Tuppen gjør det enklere å komme til vanskelige områder.

Enkel stryking

Automatisk sikkerhetsutkobling når du går fra strykejernet

Holdbar keramisk strykesåle som glir lett over alle plagg

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

Vannbeholder på 300 ml

Enkel ledningskveiling med klemme for rask og ryddig oppbevaring

Langvarig ytelse

Enkel avkalking for langvarig dampytelse



Dampstrykejern GC2678/30

Høydepunkter

Varmes opp raskt med 2400 W

Med rask oppvarming på 30 sekunder kommer

du fort i gang.

190 g/min dampstøt

Bruk dampstøt på 190 g/min når du vil fjerne

vanskelige skrukker

Konstant damp på 40 g/min

Konstant dam på 40 g/min for effektiv

skrukkefjerning

Ekstra stor påfyllingsåpning for vann

En ekstra stor åpning på vannbeholderen

sørger for rask påfylling og tømming.

Tupp for vanskelige områder

Tuppen gjør det enklere å stryke med presisjon

og komme til vanskelige områder, som rundt

knapper og mellom folder.

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.

Glir lett over alle strykbare 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.

Vannbeholder på 300 ml

Mindre påfylling med ekstra stor vannbeholder

på 300 ml. Dermed kan du stryke flere klær på

én økt.

Ledningskveiling med klemme

Ledningen kan enkelt kveiles opp rundt basen

til strykejernet og holdes på plass med en

klemme for ryddig oppbevaring.

 



Dampstrykejern GC2678/30

Spesifikasjoner

Rask fjerning av skrukker

Kontinuerlig damp: 40 g/min

Drift: 2400 W

Dampstøt: 190 g

Ulike dampnivåer

Vertikal damp

Vannspray

Lett å bruke

Navn på strykesåle: Keramikk

Kapasitet for vanntank: 300 ml

Ledningsfrihet (dreier): 360 graders

ledningsfrihet

Lengde på nettledning: 2 m

Presisjonsdampspiss

Egnet til vann fra springen

Dryppstopp

Ekstra stort påfyllingshull

Slår seg automatisk av

Kalkhåndtering

Avkalking og rengjøring: Selvrensende

Lagring

Ledningsoppbevaring: Ledningsklemme

Størrelse og vekt

Vekt på strykejern: 1,150 kg

Garanti

To års verdensomspennende garanti

Grønn effektivitet

Energisparingsmodus

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Tekniske spesifikasjoner

Oppvarmingstid: 30 sek
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