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Dampstrykejern

Premium

GC3240
Flotte resultater, minimal anstrengelse

3x enklere
EasyCare – gjør det enklere å ta seg godt ut!

Fjerner skrukker enkelt
• Ekstra stor åpning for rask og enkel påfylling av vann
• Ekstra lang ledning for maksimal rekkevidde
• Ekstra tydelig indikator for synlig vannivå

Kommer til på vanskelige steder
• Dampspissen gjør at du også kan stryke steder der det er vanskelig å komme til

Sikker stryking
• Dryppstoppsystemet holder klærne flekkfrie mens du stryker

Behagelig stryking
• Careeza-strykesåle for utrolig glid på alle typer tekstiler
• Mindre påfylling med ekstra stor vannbeholder på 300 ml
• Kalksystemet Double Active forhindrer kalkavleiringer
• Mykt håndtak for behagelig stryking
 



 Ekstra stor åpning for påfylling av vann

Med den ekstra store åpningen for påfylling av vann 
går det raskt og enkelt å fylle på vann på strykejernet. 
Det tar bare et par sekunder, og det er ingen fare for 
å søle vann overalt!

Ekstra lang ledning

Med den ekstra lange ledningen på 3 m for EasyCare 
kan du enkelt nå ut til kantene av strykebrettet – og 
enda lenger!

Godt synlig vannivå

Den ekstra tydelige indikatoren på EasyCare gjør 
vannivået synlig, slik at du vet om du har nok vann, 
ved å kaste et blikk på indikatoren.

Dampspiss

Den unike dampspissen kombinerer en spesielt spiss 
tupp på strykesålen med spesielle forlengede 
dampåpninger i spissen, for å nå langt inn i de minste 
og vanskeligste områdene for de beste resultatene.
GC3240/02

Høydepunkter
• Careeza-strykesåle
3x enklere
• Ekstra stor åpning for påfylling av vann
• Ekstra lang ledning: 3 m
• Ekstra klar vannivåindikator

Rask og kraftig stryking
• Strøm for rask oppvarming og konstant kraftig 

damp: 2300 W

Fjerner skrukker enkelt
• Dampstøt for de vanskeligste skrukkene: 95 g/min
• Kontinuerlig kraftig damp for bedre fjerning av 

skrukker: 35 g/min
• Fin dusj: En fin dusj fukter tøyet jevnt
• Dampspiss: For steder det er vanskelig å komme til 

på
• Vertikal damp: For hengende tøy

Glatt

Behagelig stryking
• 360 graders dreibar ledning: Gir deg maksimal 

frihet under strykingen
• Dryppstopp
• Mykt håndtak: For behagelig stryking
• Integrert ledningskveiler for enkel oppbevaring

Lengre levetid
• Double Active kalksystem

Tekniske spesifikasjoner
• Spenning: 220–240 V
• Kraft: 2300 W
• Frekvens: 50–60 Hz
• Mål: 303 x 120 x 152 cm
• Vekt: 1,34 kg
• Vannbeholderkapasitet: 300 ml
•
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