
Dampstrykejern

2800 series

 

2100 W

32 g / min damp

95 g dampstøt

 
GC2860/02

Laget for ytelse, dag etter dag
Med ny SteamGlide-strykesåle

For et flott resultat dag etter dag vil du ha et strykejern som ikke skuffer deg. Med den nye SteamGlide-

strykesålen, 2100 W for konstant høy dampeffekt og kalkfjerningstabletter, gir dette praktiske strykejernet deg

verdi for pengene som varer.

Fjerner skrukker enkelt

Kontinuerlig damp på opptil 32 g/min for bedre fjerning av skrukker

Dampstøt på opptil 95 g for de vanskeligste skrukkene

Kraftig ytelse

Konstant og kraftig damp

Glir lett på alle typer tekstiler

SteamGlide-strykesålen er Philips' beste strykesåle

Behagelig stryking

Dryppstoppsystemet holder klærne flekkfrie mens du stryker

Sikker stryking

Slår automatisk av apparatet når du går fra det



Dampstrykejern GC2860/02

Høydepunkter Spesifikasjoner

Damp på opptil 32 g/min

Kontinuerlig damp på opptil 32 g/min for bedre

fjerning av skrukker.

2100 watt

2100 watt gir konstant og kraftig damp.

Dryppstoppsystem

Dryppstoppsystemet på dampstrykejernet fra

Philips gjør at du kan stryke tynne, fine stoffer

ved lav temperatur uten å bekymre deg for

flekker fra vanndråper.

Dampstøt på opptil 95 g

Dampstøt på opptil 95 g for de vanskeligste

skrukkene

SteamGlide-strykesåle

SteamGlide-strykesålen er Philips' beste

strykesåle til strykejernet. Den er meget

ripesikker, glir utmerket og er enkel å rengjøre.

Automatisk sikkerhetsutkobling

Funksjonen for automatisk utkobling slår

automatisk av strykejernet fra Philips hvis det

ikke har vært brukt på 10 minutter, for å spare

energi.

 

Rask og effektiv fjerning av skrukker

Strykesåle: SteamGlide

Kontinuerlig damputslipp: 32 g/min

Dampstøt: 95 g

Vertikal damp

Forskjellige dampinnstillinger

Dusj

Drift: 2100 W

Lett å bruke

Kapasitet for vanntank: 300 ml

Dryppstopp

Automatisk sikkerhetsutkobling

Lengde på nettledning: 2 m

Ledningsfrihet (dreier): 360 graders

ledningsfrihet

Ekstra stabilitet: Gummiert støtdemper

Kalkhåndtering

Egnet til vann fra springen

Kalkrensløsning: Double Active-kalkrens

Tekniske spesifikasjoner

Vekt på strykejern: 1,2 kg

Produktmål: 29,5 x 11,6 x 19,5 cm

Spenning: 220–240 V
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