
Ångstrykjärn

EasySpeed
Advanced

 
40 g/min konstant ånga, 190 g
ångpuff

Vattentank på 300 ml

Smart droppstopp

Keramisk stryksula

 

GC2678/30

Enkelt och effektivt ångstrykjärn
Som gör strykningen smidigare

Med det här ångstrykjärnet blir strykningen lättare. Den snabba

uppvärmningstiden, tillsammans med den konstanta ångan och non-stick-

stryksulan som gör att strykjärnet glider ännu bättre över plaggen, gör den här

modellen perfekt för dig som vill ha ett snabbt men bra resultat!

Snabb strykning

2 400 W för snabb uppvärmning på 30 sekunder

190 g/min ångpuff för envisare veck

Konstant ånga på 40 g/min

Extra stort hål för påfyllning av vatten

Spetsen gör det lättare att stryka svåråtkomliga områden

Enkel strykning

Automatisk avstängning när strykjärnet lämnas obevakat

Hållbar keramisk stryksula som ger bra glidförmåga över alla plagg

Droppstoppsystemet gör att dina klädesplagg förblir fläckfria när du stryker

Vattentank på 300 ml

Enkel sladdvinda med klämma för snabb och behändig förvaring

Prestanda med lång livstid

Enkelt avkalkningssystem som ger långvarig prestanda



Ångstrykjärn GC2678/30

Funktioner

2 400 W för snabb uppvärmning

Ger en snabb start med uppvärmning på 30

sekunder.

190 g/min ångpuff

Använd ångpuffen på 190 g/min när du vill ta

bort extra envisa veck och skrynklor.

Konstant ånga på 40 g/min

Konstant ånga på 40 g/min för effektiv

veckborttagning.

Extra stort hål för påfyllning av vatten

Med en extra stor öppning till vattentanken går

det snabbt och enkelt att fylla på och tömma

den.

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.

Automatisk avstängning

Du behöver aldrig oroa dig för att glömma

ångstrykjärnet på hemma då det stänger av sig

själv om du lämnar det stillastående. Stående

på hälstödet stängs det av automatiskt efter 8

minuter, och liggande stängs det av efter 30

sekunders inaktivitet.

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.

Vattentank på 300 ml

Den stora vattentanken på 300 ml gör att du

kan stryka ännu flera plagg innan du behöver

fylla på med vatten.

Sladdvinda med klämma

Sladden kan lätt rullas runt basen på

strykjärnet och hålls på plats med en klämma

för praktisk förvaring.



Ångstrykjärn GC2678/30

Specifikationer

Snabb borttagning av veck

Konstant ånga: 40 g/min

Effekt: 2400 W

Ångpuff: 190 g

Justerbara ångnivåer

Vertikal ånga

Spraya vatten

Lättanvänd

Namn på stryksula: Keramisk

Vattentankskapacitet: 300 ml

Sladdens svängradie (hållare): 360 graders

sladdfrihet

Sladdlängd: 2 m

Precisionsångmunstycke

Kranvatten lämpligt

Droppstopp

Extra stort påfyllningshål

Automatisk avstängning

Avkalkningshantering

Avkalkning och rengöring: Självrengörande

Förvaring

Sladdförvaring: Sladdklämma

Storlek och vikt

Strykjärnets vikt: 1,150 kg

Garanti

2 års världsomfattande garanti

Grön effektivitet

Energisparläge

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Tekniska specifikationer

Uppvärmningstid: 30 sek.
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