
 

Dampstrykejern

PowerLife

 
Kraftfullt dampstrykejern på
2400 W

45 g/min konstant damp, 170 g
dampstøt

Smart hurtigavkalkings-funksjon

Vertikal damp for hengende
tekstiler

 

GC2998/80

Etterfølgeren til Philips testvinnende

dampstrykejern

4x lengre levetid med SteamGlide-strykesåle*

Nå er oppfølgeren til Philips testvinner GC2988 PowerLife dampstrykejern her! For

perfekt resultat dag etter dag behøver du et strykejern du kan stole på. Med

SteamGlide-strylesålen, som er motstandskraftig mot riper, et konstantog rikelig

damputslipp samt innebygd avkalking gir dette høykvalitets-strykejernet deg en

ytelse som varer lenge.

Rask og effektiv fjerning av skrukker

Varmes opp raskt med 2400 W

Dampstøt på opptil 170 g som fjerner gjenstridige skrukker

Damp på opptil 45 g/min for kraftig, stødig ytelse

Bruk den vertikale dampfunksjonen for å friske opp hengende klær

Langvarig ytelse

Ripesikker SteamGlide-strykesåle gir god gli

Antikalkfunksjon og holdbar dampytelse

Alle deler av strykejernet er holdbarets- og sikkerhetstestede

Behagelig stryking

Automatisk avstengning

Smart dryppstopp hindrer lekkasje

Håndtak med struktur for best mulig og behagelig grep



Dampstrykejern GC2998/80

Høydepunkter

Varmes opp raskt med 2400 W

Det kraftfulle strykejernet på 2400 watt varmes

raskt opp og har en kraftfull ytelse. Strykejernet

har også en stor vanntank på 320 ml og en

lang ledning på 2 m for å gjøre strykingen

enda enklere.

Dampstøt på opptil 170 g

Philips dampstrykejern har kraftig damp som

hjelper til mens du stryker. Damp trenger

dypere inn i stoffet for å enkelt fjerne

motstridige skrukker. Plaggene beholder i

tillegg den velstelte, nystrøkne følelsen lengre

når du stryker med damp.

Vedlikehold og stell pent med klærne

Når du stryker plaggene blir de ikke skitne like

fort og holder seg fine lengre. Bruker du i

tillegg er strykejern med damp, beholder de

den velstelte, nystrøkne følelsen lengre.

Bruk den vertikale dampfunksjonen for å

friske opp hengende klær

Den vertikale dampfunksjonen gjør at klærne

kan friskes opp direkte på kleshengeren.

Dampen fjerner skrukker, forbedrer utseendet

og fjerner lukt fra tekstilen – praktisk når du vil

friske opp for eksempel hengende gardiner.

Funksjonen for vertikal damp kan brukes uten

strykebrett.

SteamGlide-strykesåle

Vår eksklusive Steamglide Plus-strykesåle –

med avansert titanbelegg og seks lag med

belegg – gir optimal glideevne uansett hvilken

type tekstil du stryker på. Nonstick-belegg gjør

at dampstrykejernet aldri lugger mot

underlaget, og det er i tillegg motstandsdyktig

mot riper og lett å rengjøre.

Antikalkfunksjon og holdbar dampytelse

Antikalkfunksjonen er en innebygd

rengjøringsfunksjon som fjerner kalk og bevarer

topp ytelse.

Alle deler av strykejernet er holdbarets- og

sikkerhetstestede

Vi er nøye med detaljene på

dampstrykejernene våre. De skal vare lenge,

og i tillegg opprettholde kontinuerlig høy

prestanda i år etter år.

Automatisk avstengning

Du behøver aldri å bekymre deg for å glemme

å slå av strykejernet. Dampstrykjernet slås av

hvis du forlater det stillestående. Hvis

strykejernet forlates på strykesålen slås det

automatisk av etter 30 sekunder, og på

hælstøtten slås det automatisk av etter

8minutter.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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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: 45 g/min

Drift: 2400 W

Dampstøt: 170 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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