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3 m sladd

 
GC3620

100 % ångtryck, 20 % mindre energi
Ångstrykjärn för ett mer miljövänligt resultat

Med den innovativa funktionen i Philips ångstrykjärn får du garanterat 100 %

ångtryck så att du kan ta bort veck ordentligt. Samtidigt sparar du automatiskt

20 %* energi tack vare att ingen ånga går till spillo.

Bra glidförmåga på alla material

SteamGlide-stryksulan är Philips förstklassiga stryksula

Bekväm strykning

Ångpuff upp till 120 g

Längre hållbarhet

Double Active-antikalksystemet förhindrar kalkavlagringar

Säker strykning

Droppstoppsystemet gör att dina klädesplagg förblir fläckfria när du stryker

Enkel veckborttagning från bomull och linne

Konstant ångavgivning upp till 40 g/min



Ångstrykjärn GC3620/02

Funktioner Specifikationer

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.

Automatisk energibesparing

Automatisk energibesparing Med den

innovativa funktionen i Philips ångstrykjärn får

du garanterat 100 % ångtryck så att du kan ta

bort veck ordentligt. Samtidigt sparar du

automatiskt energi tack vare att ingen ånga går

till spillo.

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 120 g

Ångpuffen kan användas för vertikal

ångfunktion och tuffa veck.

SteamGlide-stryksula

SteamGlide-stryksulan är Philips bästa

stryksula för ångstrykjärn. Den är reptålig, har

ett utmärkt glid och är lätt att rengöra.

Snabb och kraftfull strykning av veck

Stryksula: SteamGlide

Konstant ångavgivning: 40 g/min

Ångpuff: 120 g

Vertikal ångstrykning

Spray

Effekt: 2400 W

Lättanvänd

Vattentankskapacitet: 300 ml

Fylla på och tömma ur vatten: Extra stort

påfyllningshål

Droppstopp

Sladdförvaring: Sladdklämma

Sladdlängd: 3 m

Sladdens svängradie (hållare): Sladden kan

svänga runt 180 grader

Hållbarhet

Energieffektiv: 20 % mindre energiförbrukning

Hantering av kalkbeläggning

Kan användas med kranvatten

Avkalkningslösning: Dubbelverkande

avkalkning

Tekniska specifikationer

Strykjärnets vikt: 1,6 kg

Spänning: 220 - 240 V
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