
 

 

Philips 3300 series
Dampjern

3 m ledning

GC3340
Flotte resultater, minimalt besvær

3x nemmere
Dette dampjern fra Philips er ikke kun ekstra praktisk på grund af den store åbning til vand, 
ekstra lang ledning og vandstandsindikator, den nye SteamGlide-strygesål gør også 
strygningen nemmere og mere glat!

Når ind i vanskeligt tilgængelige områder
• Steam Tip sender dampen helt ind i de vanskeligt tilgængelige områder

Sikker strygning
• Drypstop-systemet holder dit tøj pletfrit under strygningen

Komfortabel strygning
• Soft-grip for komfortabel strygning
• Færre påfyldninger med den ekstra store vandtank på 300 ml
• Ekstra lang ledning på 3 m giver maksimal rækkevidde
• Ekstra klar indikator for synlig vandstand

Glider nemt over alle materialer
• SteamGlide-strygesål er Philips' bedste strygesål

Længere levetid
• Double Active-afkalkningssystem forebygger tilkalkning



 Ekstra stor vandtank på 300 ml

Færre påfyldninger.

Ekstra lang ledning på 3 m

Den ekstra lange ledning på 3 m giver dig fuld 
bevægelsesfrihed.

Tydelig vandstand

Den ekstra tydelige vandstandsindikator sikrer, at du 
med et hurtigt blik altid kan se, om der er vand nok 
i vandtanken.

Steam Tip

Den unikke Steam Tip kombinerer strygesålens 
specielt tilspidsede front og de specielle ovale 
damphuller, og gør det muligt at nå ind de mest 
snævre og vanskeligt tilgængelige områder og 
dermed opnå de bedste strygeresultater.

SteamGlide-strygesål

SteamGlide-strygesål er den bedste strygesål fra 
Philips til dit dampjern. Den er modstandsdygtig over 
for ridser, glider perfekt og er nem at rengøre.
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Specifikationer
Komfortabel strygning
• Ekstra komfort: 360 graders ledningsfrihed, Ekstra 

klar vandstandsindikator, Blødt greb
• Anti-kalk-behandling: Double Active-

afkalkningssystem
• Ledningslængde: 3 m
• Intet udslip: Drypstop-system
• Kapacitet: Vandtank: 300 ml

Fjernelse af folder
• Konstant damp: Op til 35 g/min.
• Når ind i vanskeligt tilgængelige områder: Pointed 

Tip, Steam Tip
• Spray
• Dampskud: Op til 100 g/min.
• Lodret damp

Nem at anvende
• Nem at indstille og opbevare: Ekstra stor 

vandbeholder, Integreret 
ledningsopbevaringsløsning

• Hurtig opvarmning

Fantastisk glideevne
• Strygesål: SteamGlide-strygesål

Tekniske specifikationer
• Frekvens: 50-60
• Strøm: 2300
• Spænding: 220 - 240

Vægt og dimensioner
• Produktmål: 328 x 129 x 163
• Vægt: 1,64
•
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