
 

Ångstrykjärn

PowerLife

 
Kraftfullt ångstrykjärn på 2400
W

45 g/min konstant ånga

Ångpuff på 170 g

SteamGlide-stryksula

 

GC2998/80
Ersättaren till Philips testvinnande ångstrykjärn

GC2988
Fyra gånger längre livslängd med SteamGlide-stryksula*

Nu är uppföljaren till Philips testvinnare GC2988 PowerLife ångstrykjärn här! För

perfekta resultat dag efter dag behöver du ett strykjärn du kan lita på. Med den

reptåliga SteamGlide-stryksulan, ett konstant och rikligt ångutsläpp samt inbyggd

avkalkning ger det här högkvalitativa strykjärnet dig en prestanda som varar.

Snabb och kraftfull strykning av veck

2 400 W för snabb uppvärmning

Upp till 170 g ångpuff tar enkelt bort envisa veck

Ångutsläpp på upp till 45 g/min ger en kraftig, jämn prestanda

Använd den vertikala ångfunktionen för att fräscha upp hängande kläder

Prestanda med lång livstid

Reptålig SteamGlide-stryksula som glider bra

Antikalkfunktion och hållbar ångprestanda

Alla delar i strykjärnet är noga testat för hållbarhet och säkerhet

Bekväm strykning

Automatisk avstängning när strykjärnet lämnas obevakat

Smart droppstopp förhindrar läckage

Bekvämt, strukturerat handtag för bättre grepp



Ångstrykjärn GC2998/80

Funktioner

2 400 W för snabb uppvärmning

Det kraftfulla strykjärnet på 2400 watt värms

snabbt upp och har en kraftfull prestanda.

Strykjärnet har även en stor vattentank på 320

ml och en lång sladd på 2 m för att underlätta

strykningen ytterligare.

Ångpuff upp till 170 g

Philips ångstrykjärn har kraftig ånga som

hjälper till under strykningen. Ånga tränger

djupare in i tyget för att enkelt ta bort envisa

veck. Plaggen behåller dessutom den krispiga,

nystrukna känslan längre när du stryker med

ånga.

Konstant ångutsläpp på upp till 45 g/min

När du stryker plaggen blir de inte smutsiga

lika snabbt, och håller sig snygga längre.

Använder du dessutom ett strykjärn med ånga

håller de dessutom den krispiga, nystrukna

känslan längre.

Vertikal ånga

Den vertikala ångfunktionen gör att plaggen

kan fräschas upp direkt på galjen. Ångan

avlägsnar veck, fräschar upp och tar bort odörer

från textilen - smidigt när du vill fräscha upp

hängande gardiner exempelvis. Funktionen för

vertikal ånga kan användas utan strykbräda.

SteamGlide-stryksula

Vår speciella SteamGlide-stryksula glider lätt

över alla tyger. Den är även non-stick-

behandlad, reptålig och enkel att rengöra.

Inbyggt avkalkningsreglage

Det här strykjärnet använder vanligt kranvatten.

Antikalkfunktionen är en inbyggd

rengöringsfunktion som tar bort kalk och

bevarar topprestandan.

Kvalitetstestad

Vi är noga med detaljer i våra ångstrykjärn. De

ska hålla länge, och dessutom hålla

kontinuerlig hög prestanda år efter år.

Automatisk avstängning

Du behöver aldrig oroa dig för att glömma

strykjärnet på hemma. Ångstrykjärnet stängs av

om du lämnar det stillastående. Om strykjärnet

lämnas på stryksulan strängs detautomatiskt av

efter 30 sekunder; på hälstödet stängs det

automatiskt av efter 8minuter.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.



Ångstrykjärn GC2998/80

Specifikationer

Lättanvänd

Droppstopp

Automatisk säkerhetsavstängning

Vattentankskapacitet: 320 ml

Extra stort påfyllningshål

Extra stabilt hälstöd

Kranvatten lämpligt

Namn på stryksula: SteamGlide

Snabb borttagning av veck

Spraya vatten

Konstant ånga: 45 g/min

Effekt: 2400 W

Ångpuff: 170 g

Grön effektivitet

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Garanti

2 års världsomfattande garanti

Storlek och vikt

Förpackningens mått (BxHxD): 33,2 x 16,7 x

13,7 cm

Produktmått (BxHxD): 31,2 x 14,7 x 12,7 cm

Strykjärnets vikt: 1,255 kg

Avkalkningshantering

Avkalkning och rengöring: Inbyggt

avkalkningsreglage

* Testad jämfört med Philips non-stick-stryksula
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