
Ångstrykjärn

3300 series

 

3 m sladd

 
GC3321

Fantastiska resultat, minimal ansträngning

3 gånger enklare

Det här ångstrykjärnet från Philips gör inte bara jobbet mer bekvämt, tack vare det

stora påfyllningshålet, den extralånga sladden och vattennivåindikatorn - den nya

SteamGlide-stryksulan gör också att strykningen går enklare och smidigare!

Når svåra områden

Spetsig stryksula för strykning av svåra områden

Bekväm strykning

Färre påfyllningar med extra stor vattenbehållare på 300 ml

Extra lång sladd på 3 meter för maximal räckvidd

Extra tydlig indikator för markering av vattennivå

Bra glidförmåga på alla material

SteamGlide-stryksulan är Philips förstklassiga stryksula

Längre hållbarhet

Double Active-antikalksystemet förhindrar kalkavlagringar



Ångstrykjärn GC3321/02

Funktioner Specifikationer

Extra stor vattenbehållare för 300 ml

Färre påfyllningar

Extra lång sladd på 3 m

Med den extra långa sladden på 3 m når du

ända till strykbrädans kanter – och t.o.m.

längre.

Helt synlig vattennivå

Den extra tydliga indikatorn gör att vattennivån

är helt synlig så att du alltid vet direkt om du

har tillräckligt mycket vatten.

Spetsig stryksula

Med den unika spetsiga stryksulan kan du

stryka även de svåraste områdena.

SteamGlide-stryksula

SteamGlide-stryksulan är Philips bästa

stryksula. Den är reptålig, har ett utmärkt glid

och är lätt att rengöra.

 

Bekväm strykning

Extra bekvämlighet: 360 graders sladdfrihet,

Extra lättläst vattennivåindikator

Avkalkningshantering: Double Active-

antikalksystem

Sladdlängd: 3 m

Vattentankskapacitet: 300 ml

Veckborttagning

Konstant ånga: Upp till 35 g/min

når svåråtkomliga områden: Spetsig stryksula

Spray

Ångpuff: Upp till 90 g/min

Vertikal ånga

Lättanvänd

Enkel att installera och förvara: Extra stort

påfyllningshål, Inbyggd sladdförvaring

Snabb uppvärmning

Lättglidande

Stryksula: SteamGlide-stryksula

Tekniska specifikationer

Frekvens: 50-60

Effekt: 2 200

Spänning: 220 - 240

Vikt och mått

Produktstorlek: 328 x 129 x 163

Produktvikt: 1,64
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