
Dampstrygejern

PowerLife

 
40 g damp/min., 130 g
dampskud

SteamGlide-strygesål

Autom. sikkerh.afbr. + anti-kalk

2400 watt

 

GC2965/80

Bygget til kraftfuld strygning
Med elektronisk sikkerhedsafbryder

Hvis du vil have fantastiske resultater hver dag, skal du have et strygejern, der

aldrig skuffer dig. Med den nye SteamGlide-strygesål, det konstant høje

dampniveau og anti-kalk-tabletterne giver dette praktiske strygejern dig

langtidsholdbar værdi for pengene!

Fjerner nemt folder

Konstant dampudvikling på op til 40 g/min

Dampskud på 130 g fjerner nemt genstridige folder

Effektiv ydeevne

2400 W sikrer konstant damp

Glider nemt over alle materialer

SteamGlide-strygesål er Philips' bedste strygesål

Komfortabel strygning

Ledningsfrihed med 360 graders drejeløsning

Vertikal damp til at fjerne folder fra tøj på bøjle

Sikker strygning

3 metoder til auto-sluk



Dampstrygejern GC2965/80

Vigtigste nyheder Specifikationer

2400 W

2400 W sikrer konstant damp.

Damp på op til 40 g/min

Philips dampstrygejern med konstant

dampudvikling på op til 40 g/min giver den

perfekte mængde damp til effektiv fjernelse af

folder.

Dampskud på op til 130 g

Dampskudsfunktionen kan anvendes til lodret

damp og vanskelige folder.

Ledningsfrihed

Ledningsfrihed med 360 graders drejeløsning

SteamGlide-strygesål

SteamGlide-strygesål er den bedste strygesål

fra Philips til dit dampjern. Den er

modstandsdygtig over for ridser, glider perfekt

og er nem at rengøre.

Lodret damp

Dette Philips-strygejern har en lodret

dampfunktion til udglatning af folder i tøj, der

er hængt op.

Automatisk sikkerhedsafbryder

Strygejernet slukker automatisk, når

strygejernet holdes stille i 30 sekunder på

strygesålen, ligger på siden i 30 sekunder eller

står på højkant i 8 minutter.

 

Hurtig og effektiv fjernelse af folder

Strygesål: SteamGlide

Lodret dampning

Variabel dampindstilling

Spray

Komfortabel strygning

Ledningslængde: 1,8 m

Nem at anvende

Kapacitet: Vandtank: 300 ml

Drypstop-funktion

Automatisk sikkerhedsafbryder

Ledningsbevægelse (drejefunktion): 360

graders ledningsfrihed

Ekstra stabilitet: Gummistødfanger

Netlednings længde: 1,8 m uden for Europa,

1,9 m i Europa

Håndtering af kalk

Brug vand fra vandhanen

Calc Clean: Dobbelt aktiv Calc Clean

Tekniske specifikationer

Strøm Global: 2400 W

Spænding: 220-240 V

Vægt og dimensioner

Produktmål: 29,5 x 11,6 x 19,5

Produktvægt: 1,2 kg

Fjernelse af folder

Konstant damp: Op til 40 g/min.

Dampskud: Op til 130 g/min.
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