
Dampstrykejern

 
Damp, 40 g/min, dampstøt på
170 g

Keramisk strykesåle

2400 W

Automatisk sikkerhetsutkobling

 
GC3582/20

Mindre påfylling for lengre strykeøkter
Strykejern med stor vanntank

Philips SmoothCare-dampstrykejernet har en av de største vannbeholderne som finnes på dampstrykejern. Du

kan stryke lenger før du må fylle på. Kraftig damp gjør det enkelt å fjerne vanskelige skrukker.

Behagelig stryking

Dryppstoppsystemet holder klærne flekkfrie mens du stryker

Ekstra stor vannbeholder på 400 ml gir mindre behov for påfylling

Lengre levetid

Kalkrens for å beskytte strykejernet mot kalkavleiringer

Fjerner skrukker enkelt

Kontinuerlig damputslipp på opptil 40 g/min

Dampstøt på opptil 170 g

Keramisk EasyFlow strykesåle



Dampstrykejern GC3582/20

Høydepunkter Spesifikasjoner

Dryppstoppsystem

Dryppstoppsystemet på dampstrykejernet fra

Philips gjør at du kan stryke tynne, fine stoffer

ved lav temperatur uten å bekymre deg for

flekker fra vanndråper.

Kalkrens

Med kalkrensfunksjonen kan du enkelt skylle

strykejernet fra Philips for å fjerne

kalkpartiklene. Dette vil forlenge levetiden til

strykejernet.

Damp på opptil 40 g/min

Dampstrykejern fra Philips med kontinuerlig

damp på opptil 40 g / min gir riktig mengde

damp, slik at du kan fjerne alle skrukker

effektivt.

Stor vannbeholder

Behagelig stryking med mindre behov for

påfylling. Med den ekstra store

vannbeholderen på 400 ml kan du stryke

lenger uten å måtte fylle på vann. Med de lett

tilgjengelige og store knappene og den

praktiske dampskyvebryteren har du full

kontroll.

Keramisk EasyFlow strykesåle

Den keramiske EasyFlow-strykesålen er

ripesikker, glir godt og er enkel å rengjøre.

Dampstøt på opptil 170 g

Dampstøt kan brukes til vertikal damping og på

vanskelige skrukker.

Rask fjerning av skrukker

Kontinuerlig damp: 40 g/min

Drift: 2400 W

Dampstøt: 170 g

Ulike dampnivåer

Spenning: 220 V

Lett å bruke

Navn på strykesåle: SteamGlide Ceramic

Kapasitet for vanntank: 400 ml

Lengde på nettledning: 2 m

Presisjonsdampspiss

Påfylling når som helst under bruk

Automatisk sikkerhetsutkobling

Lokk med sidelengs åpning

Kalkhåndtering

Avkalking og rengjøring: Selvrensende

Lagring

Ledningsoppbevaring: Ledningsklemme
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