
 

Dampstrykejern

PowerLife

 
2400 W

40 g/min kontinuerlig damp

150 g dampstøt

SteamGlide-strykesåle

 

GC2996/20

Laget for ytelse, dag etter dag
4x lengre levetid med SteamGlide-strykesåle*

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

den ripesikre SteamGlide-strykesålen, svært jevn dampeffekt og integrert

kalkrensfunksjon gir dette høykvalitets strykejernet deg ytelse som varer.

Rask og effektiv fjerning av skrukker

Varmes opp raskt med 2400 W

Dampstøt på opptil 150 g fjerner gjenstridige skrukker

Damp på opptil 40 g/min for kraftig, stødig ytelse

Vertikal damping for hengende tøy

Langvarig ytelse

Ripesikker SteamGlide-strykesåle gir god gli

Innebygd skyvekontroll for kalkrens, langvarig dampytelse

Ledningen er testet for maksimal varighet og sikkerhet

Behagelig stryking

Automatisk sikkerhetsutkobling når du går fra strykejernet

Dryppstoppsystemet holder klærne flekkfrie mens du stryker

Behagelig håndtak med struktur gir enkelt grep



Dampstrykejern GC2996/20

Høydepunkter

Varmes opp raskt med 2400 W

Gir deg rask oppvarming og kraftig ytelse.

Dampstøt på opptil 150 g

Trenger dypere ned i stoffet og fjerner enkelt

gjenstridige skrukker.

Kontinuerlig damp opptil 40 g/min

Kraftig og stabil damp for å fjerne skrukker

raskere.

Vertikal damp

Med den vertikale dampfunksjonen kan du

oppfriske plagg rett på hengeren og fjerne

skrukker fra gardiner der de henger. Du trenger

ikke noe strykebrett.

SteamGlide-strykesåle

Den spesielle SteamGlide-strykesålen vår glir

jevnt over alle typer stoff. Den har også

slippbelegg og er ripesikker og lett å rengjøre.

Innebygd skyvekontroll for kalkrens

Dette strykejernet brukes med vanlig vann fra

springen. Kalkrensfunksjonen er en innebygd

rengjøringsfunksjon som fjerner kalkdannelse

eller kalkavleiringer og opprettholder maksimal

ytelse.

Kvalitetstestet ledning

Alle ledningene til våre dampstrykejern er

grundig testet for maksimal sikkerhet og

varighet.

Automatisk avslåing

Strykejernet slår seg av hvis du lar det stå stille.

Når det står i oppreist stilling, slår det seg av

automatisk etter åtte minutter. Ligger det flatt,

slår det seg av etter å ha stått stille i

30 sekunder.

Aldri mer drypp og søl

Dryppstoppsystemet vårt gjør at du trygt kan

stryke tynt, fint stoff på lav temperatur. Du

trenger ikke bekymre deg over vanndråper som

flekker.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Hvordan? De tilbyr en betydelig

miljøforbedring på ett eller flere av de grønne

nøkkelområdene til Philips – energieffektivitet,

emballasje, farlige stoffer, vekt, resirkulering og

kassering og livstidspålitelighet.
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Spesifikasjoner

Lett å bruke

Dryppstopp

Automatisk sikkerhetsutkobling

Kapasitet for vanntank: 320 ml

Ekstra stort påfyllingshull

Ekstra stabil vertikal støtte

Egnet til vann fra springen

Navn på strykesåle: SteamGlide

Rask fjerning av skrukker

Vannspray

Kontinuerlig damp: 40 g/min

Drift: 2400 W

Dampstøt: 150 g

Grønn effektivitet

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Garanti

To års verdensomspennende garanti

Størrelse og vekt

Emballasjemål (B x H x L):

33,2 x 16,7 x 13,7 cm

Produktmål (B x H x L): 31,2 x 14,7 x 12,7 cm

Vekt på strykejern: 1,255 kg

Kalkhåndtering

Avkalking og rengjøring: Innebygd

skyvekontroll for kalkrens

* Testet mot Philips strykesåle med slippbelegg
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