
 

Dampstrykejern

PowerLife

 

2000 W

30 g / min damp

 

GC2910/02 Laget for ytelse, dag etter dag
Strykejern med SteamGlide-strykesåle

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

den nye SteamGlide-strykesålen, konstant høy dampeffekt og enkel kalkfjerning

gir dette praktiske strykejernet fra Philips deg varig valuta for pengene.

Fjerner skrukker enkelt

Dampstøt på opptil 90 g for de vanskeligste skrukkene

Kontinuerlig damp på opptil 30 g/min for bedre fjerning av skrukker

Kraftig ytelse

2000 watt gir konstant og kraftig damp

Glir lett på alle typer tekstiler

SteamGlide-strykesålen er Philips' beste strykesåle

Lengre levetid

Skyvekontroll for kalkrens for jernet.

Beskytter klærne

Dryppstoppsystemet holder klærne flekkfrie mens du stryker



Dampstrykejern GC2910/02

Høydepunkter Spesifikasjoner

2000 watt

2000 watt gir konstant og kraftig damp.

Damp på opptil 30 g/min

Kontinuerlig damp på opptil 30 g/min for

bedre fjerning av skrukker.

Dampstøt på opptil 90 g

Når du bruker dampstøt, frigis et dampstøt på

opptil 90 g for å fjerne selv de vanskeligste

skrukkene

SteamGlide-strykesåle

SteamGlide-strykesålen er Philips' beste

strykesåle til strykejernet. Den er meget

ripesikker, glir utmerket og er enkel å rengjøre.

Skyvekontroll for kalkrens

Denne skyvekontrollen for kalkrens gjør det

svært enkelt å fjerne kalk fra strykejernet. Du

bør bruke denne kalkrensfunksjonen én gang i

måneden for å opprettholde ytelsen på

strykejernet fra Philips.

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.

 

Rask og effektiv fjerning av skrukker

Strykesåle: SteamGlide

Forskjellige dampinnstillinger

Dusj

Lett å bruke

Kapasitet for vanntank: 300 ml

Dryppstopp

Ledningsfrihet (dreier): 360 graders

ledningsfrihet

Lengde på nettledning: 2 m

Kalkhåndtering

Egnet til vann fra springen

Kalkrensløsning: Selvrensende

Tekniske spesifikasjoner

Strøm, Globalt: 2000 W

Spenning: 220–240 V

Mål og vekt

Produktmål: 29,5 x 11,6 x 19,5

Produktvekt: 1,2 kg

Fjerning av skrukker

Kontinuerlig damp: Opptil 30 g/min

Dampstøt: Opptil 90 g/min

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten

varsel. Varemerker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive eiere.

Utgivelsesdato

2019‑01‑21

Versjon: 15.2.2

www.philips.com

http://www.philips.com/

