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Flotte resultater, minimalt besvær

3x nemmere
EasyCare - Gør det nemmere at se godt ud!

Fjerner let folder
• Ekstra stor åbning til nem og hurtig påfyldning af vand
• Ekstra lang ledning for større rækkevidde
• Ekstra klar indikator for synlig vandstand

Når ind i besværlige områder
• Pointed Tip gør det nemt at stryge langs knapper og sømme

Komfortabel strygning
• Careeza-strygesål giver en enestående glideevne på alle stoffer
• Færre opfyldninger med den ekstra store vandtank på 300 ml
• Double Active Calc System forebygger tilkalkning
 



 Ekstra stor vandbeholder

Med den ekstra store åbning, er det nemt og hurtigt 
at fylde vand på strygejernet. Det tager kun få 
sekunder, og du risikerer ikke at spilde!

Ekstra lang ledning

EasyCare's ekstra lange ledning på 3 m sikrer, at du 
nemt kan nå helt ud til kanten af dit strygebræt!

Tydelig, synlig vandstand

EasyCare's ekstra tydelige vandstandsindikator 
sikrer, at du med et enkelt blik altid kan se, om der 
er vand nok i vandtanken.

Pointed Tip
Pointed Tip gør det nemt at stryge langs knapper og 
sømme.
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3x nemmere
• Ekstra stor vandbeholder
• Ekstra lang ledning: 3 m.
• Ekstra klar vandstandsindikator

Hurtig og effektiv strygning
• Kraft til hurtig opvarmning og konstant damp: 

2200 W

Fjerner let folder
• Dampskud til de mest genstridige folder: 90 g/min
• Konstant damp for bedre fjernelse af folder: 35 g/

min
• Fin spray: Fin spray fugter tøjet jævnt
• Pointed Tip: Til strygning af besværlige områder
• Vertikal damp: Til gardiner og tøj på bøjle

Jævnt glidende
• Careeza-strygesål

Komfortabel strygning
• 360 ° drejning: Giver maksimal frihed under 

strygningen
• Integreret ledningsoprul gør den let at gemme væk

Længere levetid
• Double Active Calc System

Tekniske specifikationer
• Spænding: 220-240 V
• Strøm: 2200 W
• Frekvens: 50-60 Hz
• Dimensioner: 303 x 120 x 152 cm
• Vægt: 1,34 kg
• Vandtankens kapacitet: 300 ml
•
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