
Ångstrykjärn

EasyCare

 
Automatisk
säkerhetsavstängning

Anodilium-stryksula

Metallände

2 400 watt

 

GC3593/02

2 400 W effekt för fantastiska prestanda
Med reptålig anodilium-stryksula

Det här kraftfulla strykjärnet har den mest robusta stryksulan av alla. Inget kan repa

det här strykjärnet när det glider smidigt över dina kläder. Den kraftfulla ångpuffen

trollar enkelt bort alla veck.

Tar enkelt bort veck

Konstant ångavgivning upp till 40 g/min

150 g ångpuff för enkel borttagning av envisa veck

Bra glidförmåga på alla material

Reptålig, mycket hållbar anodilium-stryksula

Bekväm strykning

Vertikal ånga för borttagning av veck på hängande tyg

Mjukt handtag för långvarig strykkomfort

Når svåra områden

Med ångmunstycket får du in ånga på svåråtkomliga ställen

Säker strykning

3-vägs automatisk säkerhetsavstängning

Droppstoppsystemet gör att dina klädesplagg förblir fläckfria när du stryker



Ångstrykjärn GC3593/02

Funktioner

Anodilium-stryksula

Utmärkt glidförmåga, utmärkt reptålighet,

utmärkt att rengöra, utmärkt hållbarhet!

Automatisk säkerhetsavstängning

Strykjärnet stängs automatiskt av när det hållits

stilla i 30 sek på stryksulan, legat på sidan i

30 sek eller stått på hälstödet i 8 minuter.

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 150 g

Strykjärnets 150 g ångpuff gör det lätt att ta

bort även de mest envisa veck.

Ångmunstycke

I det unika ångmunstycket på det här Philips-

strykjärnet kombineras den spetsiga stryksulan

med speciella förlängda ånghål i munstycket

för att komma åt de minsta och mest

svårtåtkomliga ställena för bästa strykresultat.

Vertikal ånga

Det här strykjärnet från Philips har en vertikal

ångfunktion för borttagning av veck på

hängande tyg.

Droppstoppsystem

Tack vare Philips-strykjärnets

droppstoppsystemet kan du stryka ömtåliga

tyger vid låga temperaturer utan att behöva

oroa dig för fläckar från vattendroppar.

Mjukt handtag

Det mjuka handtaget på det här Philips-

strykjärnet gör det bekvämt att stryka även

under längre stunder.

 



Ångstrykjärn GC3593/02

Specifikationer

Snabb och kraftfull strykning av veck

Stryksula: Anodilium

Konstant ångavgivning: 40 g/min

Ångpuff: 150 g

Vertikal ångstrykning

Justerbar ånginställning

Spray

Ångmunstycke

Effekt: 2400 W

Lättanvänd

Vattentankskapacitet: 300 ml

Fylla på och tömma ur vatten: Extra stort

påfyllningshål

Droppstopp

Mjukt handtag

Automatisk säkerhetsavstängning

Sladdförvaring: Sladdklämma

Sladdlängd: 2,5 m

Sladdens svängradie (hållare): 360 graders

sladdfrihet

Hantering av kalkbeläggning

Kan användas med kranvatten

Avkalkningslösning: Dubbelverkande

avkalkning

Tekniska specifikationer

Spänning: 220 - 240 V

Vikt och mått

Produktmått (BxHxD): 32,8 x 12,9 x 16,3 cm

Strykjärnets vikt: 1,64 kg
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