
Dampstrykejern

3500 series

GC3591/02

Se bra ut hver dag
Strykejern med flott resultat med minimal innsats, tre ganger

så enkelt

Dette dampstrykejernet fra Philips er ikke bare mer praktisk på grunn av den store

åpningen for påfylling av vann og den nye SteamGlide-strykesålen som gjør at

strykejernet glir lett, den unike og solide oppbevaringsboksen gir deg dessuten

umiddelbar og trygg oppbevaring av det varme strykejernet.

Raskere installasjon og oppbevaring

Boks for umiddelbar oppbevaring

Behagelig stryking

Mindre påfylling med ekstra stor vannbeholder på 300 ml

Ekstra tydelig indikator for synlig vannivå

Glir lett på alle typer tekstiler

SteamGlide-strykesålen er Philips' beste strykesåle

Fjerner skrukker enkelt

Kontinuerlig damputslipp på opptil 40 g/min

Dampstøt på 130 g for enkelt å fjerne gjenstridige skrukker



Dampstrykejern GC3591/02

Høydepunkter Spesifikasjoner

Boks for umiddelbar oppbevaring

Denne unike og solide oppbevaringsboksen gir

deg umiddelbar og trygg oppbevaring av det

varme strykejernet

Ekstra stor vannbeholder på 300 ml

Mindre påfylling.

Godt synlig vannivå

Den ekstra tydelige indikatoren på strykejernet

fra Philips gjør vannivået synlig, slik at du vet

om du har nok vann, ved å kaste et blikk på

indikatoren.

SteamGlide-strykesåle

SteamGlide-strykesålen er Philips' beste

strykesåle til strykejernet. Den er meget

ripesikker, glir utmerket og er enkel å rengjøre.

 

Rask og effektiv fjerning av skrukker

Strykesåle: SteamGlide

Kontinuerlig damputslipp: 40 g/min

Dampstøt: 130 g

Vertikal damping

Dusj

Drift: 2400 W

Lett å bruke

Kapasitet for vanntank: 300 ml

Fylle på og tømme ut vann: Ekstra stort

påfyllingshull

Dryppstopp

Ledningsoppbevaring: Ledningsklemme

Lengde på nettledning: 2,5 m

Ledningsfrihet (dreier): 180 graders

bevegelsesfrihet med ledningen

Kontroll: Klar-lampe for temperatur

Komme til på vanskelige steder: Knappespor

Kalkhåndtering

Egnet til vann fra springen

Kalkrensløsning: Double Active-kalkrens
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