
 

 

Philips EnergyCare
Dampstrykejern

3 m ledning

GC3620
100 % dampeffekt, 20 %* mindre energi

En grønnere hverdag
De nyskapende funksjonene i dampstrykejernet fra Philips sikrer at du får 100 % 
dampeffekt, slik at alle skrukkene fjernes. Samtidig sparer det 20 %* energi automatisk, 
siden det eliminerer bortkastet damp.

Glir lett på alle typer tekstiler
• SteamGlide-strykesålen er Philips' beste strykesåle

Behagelig stryking
• Dampstøt på opptil 120 g/min fjerner selv de vanskeligste skrukkene

Lengre levetid
• Kalksystemet Double Active forhindrer kalkavleiringer

Sikker stryking
• Dryppstoppsystemet holder klærne flekkfrie mens du stryker

Enkel fjerning av skrukker fra bomull og lin
• Kontinuerlig damp på opptil 40 g/min for bedre fjerning av skrukker



 Dryppstoppsystem

Dryppstoppsystemet gjør at du kan stryke tynt, fint 
stoff ved lav temperatur uten å bekymre deg for 
flekker fra vanndråper.

Double Active kalksystem

Kalksystemet Double Active forhindrer 
kalkavleiringer ved hjelp av kalkfjerningstabletter og 
en brukervennlig kalkfjerningsfunksjon.

Automatisk energisparing

Automatisk energisparing Den nyskapende 
funksjonen i dampstrykejernet fra Philips sikrer at du 
får 100 % dampeffekt, slik at alle skrukkene fjernes. 
Samtidig sparer det energi automatisk, siden det 
eliminerer bortkastet damp.

Damp på opptil 40 g/min

Kontinuerlig damp på opptil 40 g/min gir riktig 
mengde damp, slik at du kan fjerne alle skrukker 
effektivt.

Dampstøt på opptil 120 g/min

Dampstøt på opptil 120 g/min fjerner enkelt selv de 
vanskeligste skrukkene.

SteamGlide-strykesåle

SteamGlide-strykesålen er Philips' beste strykesåle. 
Den er meget ripesikker, glir utmerket og er enkel å 
rengjøre.
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Spesifikasjoner
Rask og effektiv fjerning av skrukker
• Strykesåle: SteamGlide
• Kontinuerlig damputslipp: 40 g/min
• Dampstøt: 120 g
• Vertikal damp
• 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: 3 m
• Ledningsfrihet (dreier): 180 graders 

bevegelsesfrihet med ledningen

Bærekraftighet
• Automatisk energisparing: 20 % energireduksjon

Kalkhåndtering
• Egnet til vann fra springen
• Kalkrensløsning: Double Active-kalkrens

Tekniske spesifikasjoner
• Vekt på strykejern: 1,6 kg
• Spenning: 220–240 V
•
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