
Ångstrykjärn

 
40 g/min, 160 g ångpuff

Keramisk stryksula

Automatisk
säkerhetsavstängning

2 400 W

 

GC3570/02

Färre påfyllningar för längre strykning
Med stor vattenbehållare och automatisk

säkerhetsavstängning

SmoothCare-sortimentets vattenbehållare för ångstrykjärn är bland de större på

marknaden. Stryk längre utan påfyllning! Den kraftfulla ångan är effektiv mot tuffa

veck. Strykjärnet stängs av automatiskt när det lämnas obevakat.

Tar enkelt bort veck

Konstant ångavgivning upp till 40 g/min

Ångpuff upp till 160 g

Keramisk EasyFlow-stryksula

Bekväm strykning

Droppstoppsystemet gör att dina klädesplagg förblir fläckfria när du stryker

Extra stor 400 ml vattentank för färre påfyllningar

Längre hållbarhet

Double Active-antikalksystemet förhindrar kalkavlagringar

Säker strykning

Strykjärnet stängs automatiskt av om det lämnas obevakat



Ångstrykjärn GC3570/02

Funktioner

Stor vattentank

Bekväm strykning med färre påfyllningar. XL-

vattentanken på 400 ml ger längre strykning

utan att behöva fylla på vatten. De stora

knapparna och det bekväma ångreglaget är

lättillgängliga och ger dig full kontroll.

Ånga på upp till 40 g/min

Ångstrykjärnet från Philips med konstant

ångutsläpp upp till 40 g/min ger dig den

perfekta mängden ånga för att effektivt ta bort

alla veck.

Ångpuff upp till 160 g

Ångpuffen kan användas för vertikal

ångfunktion och tuffa veck.

Droppstoppsystem

Tack vare Philips-strykjärnets

droppstoppsystemet kan du stryka ömtåliga

tyger vid låga temperaturer utan att behöva

oroa dig för fläckar från vattendroppar.

Double Active-antikalksystem

Double Active-antikalksystemet i

ångstrykjärnet från Philips förhindrar

kalkavlagringar med hjälp av

avkalkningstabletter och lättanvänd

avkalkningsfunktion.

Keramisk EasyFlow-stryksula

Den keramiska EasyFlow-stryksulan är

reptålig, glider lätt och är enkel att rengöra.

Automatisk säkerhetsavstängning

Strykjärnet stängs av automatiskt om det

lämnas obevakat. Om det placeras stående på

hälstödet stängs det av efter 8 minuter. Om det

lämnas obevakat med stryksulan nedåt eller på

sidan stängs det av redan efter 30 sekunder.

 



Ångstrykjärn GC3570/02

Specifikationer

Snabb och kraftfull strykning av veck

Stryksula: Keramisk stryksula

Konstant ångavgivning: 40 g/min

Effekt: 2400 W

Ångpuff: 160 g

Bekväm strykning

Sladdlängd: 2 m

Lättanvänd

Droppstopp

Automatisk säkerhetsavstängning

Vattentankskapacitet: 400 ml

Sladdlängd: 2 m

Hantering av kalkbeläggning

Avkalkningslösning: Dubbelverkande

avkalkning

Tekniska specifikationer

Spänning: 220 V
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