
Dampstrykejern

PowerLife Plus

 
Damp, 40 g/min, dampstøt på
150 g

SteamGlide-strykesåle

Antikalk

2400 watt

 
GC2988/80

Laget for ytelse, dag etter dag
Med Philips PowerLife Plus-dampstrykejernet får du et flott resultat dag etter dag fra et strykejern som ikke

skuffer deg. Strykejernet har en ny SteamGlide-strykesåle, konstant høy dampeffekt, brukervennlig kalkfjerning

for langvarig damp og en ekstra stabil støtte.

Rask og kraftig ytelse

2400 W for rask oppvarming

Damp på opptil 40 g/min for bedre fjerning av skrukker

Dampstøt på 150 g for enkelt å fjerne gjenstridige skrukker

Glir lett på alle typer tekstiler

SteamGlide-strykesålen er Philips' beste strykesåle

Sikker stryking

Skyvekontroll for kalkrens for jernet.

Robust støtte for forbedret stabilitet

Dryppstoppsystemet holder klærne flekkfrie mens du stryker

Strykejernet slår seg automatisk av når du går fra det



Dampstrykejern GC2988/80

Høydepunkter

2400 W for rask oppvarming

2400 W for rask oppvarming og kraftig ytelse

Damp på opptil 40 g/min

Kontinuerlig damp på opptil 40 g/min gir riktig

mengde damp, slik at du kan fjerne alle

skrukker effektivt.

Dampstøt på opptil 150 g

Strykejernets dampstøt på 150 g gjør at du

enkelt kan 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

Dette dampstrykejernet kan brukes med vann

fra springen, og skyvekontroll for kalkrens gjør

det enkelt å fjerne eventuelle kalkbelegg 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.

Robust støtte

Dette strykejernet har en spesialutformet,

ekstra stor støtte, noe som gir ekstra stabilitet

når det settes i vertikal posisjon.

Automatisk avslåing

Strykejernet slår seg automatisk av når du går

fra det. Hvis det settes i oppreist stilling, slås

det automatisk av etter åtte minutter. Når det

settes på strykesålen eller på siden, tar det

bare 30 sekunder før strykejernet slår seg av.



Dampstrykejern GC2988/80

Spesifikasjoner

Lett å bruke

Dryppstopp

Lengde på nettledning: 2 m

Kapasitet for vanntank: 300 ml

Automatisk sikkerhetsutkobling

Rask og effektiv fjerning av skrukker

Kontinuerlig damputslipp: 40 g/min

Drift: 2400 W

Strykesåle: SteamGlide

Dampstøt: 150 g

Rask fjerning av skrukker

Vertikal damp

Vannspray

Grønn effektivitet

Energibesparende*: 20 %

Kalkhåndtering

Avkalking og rengjøring: Innebygd

kalkbeholder
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