
 

 

Philips PowerLife
Ångstrykjärn

Dubbelverkande avkalkning

GC2920

B
M
Fö
ny
av
yggt för att prestera, dag efter dag
ed SteamGlide-stryksula
r perfekta resultat dag efter dag behöver du ett strykjärn som du kan lita på. Med dess 
a SteamGlide-stryksula på 2 100 W för konstant, rikligt ångutsläpp och 
kalkningstablett, ger det här praktiska strykjärnet dig valuta för pengarna!

Kraftfulla prestanda
• 2 100 W ger konstant, rikligt ångutsläpp

Tar enkelt bort veck
• Konstant ångavgivning på upp till 35 g/min
• Ångpuff upp till 95 g för de mest envisa vecken
• Vertikal ånga för borttagning av veck på hängande tyg

Bra glidförmåga på alla material
• SteamGlide-stryksulan är Philips förstklassiga stryksula

Längre hållbarhet
• Avkalkningsreglage för att enkelt ta bort kalk från strykjärnet
• Avkalkningstabletten bryter ned kalk så att du kan skölja bort det enkelt



 2 100 W

2 100 W ger konstant, rikligt ångutsläpp

Ångavgivning på upp till 35 g/min

Konstant ångutsläpp upp till 35 g/min ger dig 
den perfekta mängden ånga för att effektivt ta 
bort alla veck.

Ångpuff upp till 95 g

Ångpuff upp till 95 g för de mest envisa vecken

Vertikal ånga

Vertikal ånga för borttagning av veck på 
hängande tyg.

SteamGlide-stryksula

SteamGlide-stryksulan är Philips bästa 
stryksula. Den är reptålig, har ett utmärkt glid 
och är lätt att rengöra.

Avkalkningsreglage

Avkalkningsreglaget gör det enkelt att ta bort 
kalk från strykjärnet. För att underhålla 
strykjärnets prestanda bör du använda 
avkalkningsfunktionen en gång i månaden.

Avkalkningstablett

Med tiden byggs det upp kalk i strykjärnet. Den 
här tabletten bryter ned kalkavlagringarna i 
små bitar så att du lätt kan avkalka strykjärnet. 
Du bör avkalka strykjärnet en gång i månaden.
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Snabb och kraftfull strykning av veck
• Stryksula: SteamGlide
• Konstant ångavgivning: Upp till 35 g/min
• Ångpuff: Upp till 95 g
• Vertikal ånga
• Justerbar ånginställning
• Spray
• Effekt: 2 100 W

Lättanvänd
• Vattentankskapacitet: 300 ml
• Droppstopp

• Sladdlängd: 2 m
• Sladdens svängradie (hållare): 360 graders 

sladdfrihet

Hantering av kalkbeläggning
• Kan användas med kranvatten
• Avkalkningslösning: Dubbelverkande avkalkning

Tekniska specifikationer
• Strykjärnets vikt: 1,2 kg
• Produktstorlek: 29,5 x 11,6 x 19,5 cm
• Spänning: 220 - 240 V
•
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