
Dampstrygejern

 
40 g/min; 160 g dampskud

Keramisk strygesål

Automatisk sikkerhedsafbryder

2400 W

 

GC3570/02

Færre opfyldninger giver strygning i længere tid

Med stor vandtank og automatisk sikkerhedsafbryder

Philips SmoothCare-serien har en af de største vandtanke, der fås til

dampstrygejern. Stryg i længere tid uden påfyldning! Med kraftfuld damp kan du

nemt fjerne selv de mest genstridige folder. Strygejernet slukker automatisk, når

det står ubenyttet.

Fjerner nemt folder

Konstant dampudvikling på op til 40 g/min

Dampskud på op til 160 g

Keramisk EasyFlow-strygesål

Komfortabel strygning

Drypstop-systemet holder dit tøj pletfrit under strygningen

Ekstra stor 400 ml vandtank skal ikke påfyldes så ofte

Længere levetid

Double Active-afkalkningssystem forebygger tilkalkning

Sikker strygning

Apparatet slukker automatisk, når det står ubenyttet



Dampstrygejern GC3570/02

Vigtigste nyheder

Stor vandtank

Komfortabel strygning med færre påfyldninger.

XL-vandtanken på 400 ml giver mulighed for

længere tids strygning uden påfyldning. De

store knapper og den praktiske dampskyder er

let tilgængelige giver dig fuld kontrol.

Damp på op til 40 g/min

Philips dampstrygejern med konstant

dampudvikling på op til 40 g/min giver den

perfekte mængde damp til effektiv fjernelse af

folder.

Dampskud på op til 160 g

Dampskudsfunktionen kan anvendes til lodret

damp og vanskelige folder.

Drypstop-system

Drypstop-systemet på dit Philips-dampjern gør

det nemt at stryge sarte stoffer ved lav

temperatur uden at skulle bekymre dig om

pletter fra vanddråber.

Double Active-afkalkningssystem

Philips-dampstrygejernets Double Active-

afkalkningssystem forebygger tilkalkning ved

hjælp af anti-kalk-tabletter og en brugervenlig

afkalkningsfunktion.

Keramisk EasyFlow-strygesål

Keramisk EasyFlow-strygesål er

modstandsdygtig over for ridser, glider godt og

er nem at rengøre.

Automatisk sikkerhedsafbryder

Strygejernet slukker automatisk, når det

efterlades uden opsyn. Hvis det efterlades på

den bageste ende af strygejernet, slukker det

efter 8 minutter. Hvis det efterlades på

strygesålen eller på siden, tager det kun 30

sekunder, før strygejernet slukker.



Dampstrygejern GC3570/02

Specifikationer

Hurtig og effektiv fjernelse af folder

Strygesål: Keramisk strygesål

Konstant damp: 40 g/min

Strøm: 2400 W

Dampskud: 160 g

Komfortabel strygning

Ledningslængde: 2 m

Nem at anvende

Drypstop-funktion

Automatisk sikkerhedsafbryder

Kapacitet: Vandtank: 400 ml

Netlednings længde: 2 m

Håndtering af kalk

Calc Clean: Dobbelt aktiv Calc Clean

Tekniske specifikationer

Spænding: 220 V
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