Dampstrykejern
EasySpeed
Advanced
Lades på noen sekunder
35 g/min damputslipp, 190 g/mi
dampstøt
Rask oppvarming på 30
sekunder
Vannbeholder på 300 ml

Ledningsløs stryking for maksimal
bevegelsefrihet

GC3672/20

Et strøkent dagsantrekk behøver ikke bety at du må stå opp tidlig. Med Philips
ledningsløse dampstrykejern EasySpeed Advanced kan du stryke raskt og
eﬀektivt, med maksimal bevegelsefrihet. Den nye teknologien gjør det enkelt å
komme til vanskelige områder, uten å krangle med ledninger, eller bli stoppet av
en for kort ledning. Den raske oppvarmingen og korte ladningstiden, sammen med
den kraftfulle dampen, gjør det både enklere og morsommere å få et skrukkefritt
resultat.
Rask stryking
2 400 W for rask oppvarming på 30 sekunder
190 g/min damptrykk som fjerner vanskelige skrukker
Konstant damputslipp på 35 g/min fjerner eﬀektivt alle skrukker
Smart lading på bare noen sekunder
Ekstra stor åpning for påfyll av vann
Enkel stryking
Holdbar keramisk strykesåle som glir lett over plagget
Bærelås og ledningskveiling med klemme, for enkel og ryddig oppbevaring
Færre påfyllinger med en ekstra stor vannbeholder på 300 ml
Langvarig ytelse
Avkalkingsystem for langvarig dampkapasitet

Dampstrykejern

GC3672/20

Høydepunkter
2 400 W for en rask oppvarming

Hurtig ladebase

Enkel oppbevaring

Det kraftfulle strykejernet på 2400 watt varmes
raskt opp på 30 sekunder og har en kraftig
ytelse

Den smarte basen lader strykejernet på bare
noen sekunder. En lampe varsler når
strykejernet er klar for bruk og når det må lades.

Du kan feste strykejernet til basen med vårt
bærelåssystem, og enkelt ﬂytte den rundt.
Ledningen kan tvinnes rundt basen og festes
med en klemme for praktisk oppbevaring.

190 g/min damptrykk

Ekstra stor åpning for påfyll av vann
Vannbeholder på 300 ml

Dampen trenger dypere inn i tøyet og fjerner
enkelt vanskelige skrukker. Plagget beholder
dessuten den litt sprøe, nystrøkne følelsen
lenger når du stryker med damp.

Med en ekstra stor åpning i vannbeholderen er
det like raskt og enkelt å fylle den som å
tømme den

Den store vannbeholderen på 300 ml krever
færre påfyllinger og dermed kan du stryke ﬂere
plagg om gangen

Keramisk strykesåle
Damp på opptil 35 g/min

Damp på opptil 35 g/min for kraftig, stødig
ytelse

Innebygd avkalkingsystem

Den holdbare, keramiske strykesålen glir lett
over alle strykbare plagg. Den har en klebefri
overﬂate, er ripesikker og enkel å rengjøre

Dette dampstrykejernet bruker vanlig
springvann. Avkalkingfunksjonen, som er en
innebygd rengjøringsfunksjon, fjerner kalk og
beholder topp ytelse.

Dampstrykejern
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Spesiﬁkasjoner
Rask fjerning av skrukker
Kontinuerlig damp: 35 g/min
Drift: 2400 W
Dampstøt: 190 g
Ulike dampnivåer
Vertikal damp
Vannspray
Oppvarmingstid: 30 sek

Presisjonsdampspiss
Egnet til vann fra springen
Dryppstopp
Ekstra stort påfyllingshull

Lett å bruke
Navn på strykesåle: Keramikk
Kapasitet for vanntank: 300 ml
Lengde på nettledning: 1,8 m

Lagring
Ledningsoppbevaring: Ledningsklemme

Kalkhåndtering
Avkalking og rengjøring: Løsning mot
kalkavleiringer
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Størrelse og vekt
Vekt på strykejern: 1,020 kg
Garanti
To års verdensomspennende garanti
Grønn eﬀektivitet
Energisparingsmodus
Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

