
Sladdlöst
ångstrykjärn

EasySpeed
Advanced

 
Laddning på några sekunder

35 g/min ångutsläpp, 190 g/min
ångpuff

Snabb uppvärmning på 30
sekunder

Vattentank på 300 ml

 

GC3672/20

Sladdlös strykning för

bästa möjliga frihet

En struken outfit behöver inte betyda att du måste stiga upp i ottan. Med Philps

sladdlösa ångstrykjärn EasySpeed Advanced kan du stryka smidigt och effektivt,

med maximal frihet. Den nya tekniken gör det enkelt att komma åt svårstrukna

områden utan krångel med sladdar som som är i vägen eller är för korta. Den

snabba uppvärmningen och snabba laddningen, tillsammans med den kraftfulla

ångan, gör det både roligare och enklare att få till ett skrynkelfritt resultat.

Snabb strykning

2 400 W för snabb uppvärmning på 30 sekunder

190 g/min ångpuff som tar bort envisa veck

Konstant ångutsläpp på 35 g/min gör att du effektivt kan ta bort alla veck

Smart laddning på några sekunder

Extra stort hål för påfyllning av vatten

Enkel strykning

Hållbar keramisk stryksula som glider lätt över plaggen

Bärlås och sladdvinda med klämma för enkel och praktisk förvaring

Färre påfyllningar med extra stor vattentank på 300 ml

Prestanda med lång livstid

Avkalkningsreglage för långvarig ångkapacitet



Sladdlöst ångstrykjärn GC3672/20

Funktioner

2 400 W för snabb uppvärmning

Det kraftfulla strykjärnet på 2400 watt värms

snabbt upp på 30 sekunder och har en kraftfull

prestanda.

190 g/min ångpuff

Ånga tränger djupare in i tyget för att enkelt ta

bort envisa veck. Plaggen behåller dessutom

den krispiga, nystrukna känslan längre när du

stryker med ånga.

Konstant ångutsläpp på 35 g/min

Ångutsläpp på upp till 35 g/min ger en kraftig,

jämn prestanda

Snabb laddningsbas

Den smarta basen laddar strykjärnet på några

sekunder. En lampa anger när strykjärnet är

klart för användning och när det måste laddas.

Extra stort hål för påfyllning av vatten

Med en extra stor öppning till vattentanken går

det snabbt och enkelt att fylla på och tömma

den.

Keramisk stryksula

Den hållbara, keramiska stryksulan glider lätt

över alla strykbara plagg. Den har en nonstick

yta, är reptålig och enkel att rengöra.

Enkel förvaring

Du kan fästa strykjärnet på basen med vårt

bärlåssystem vilket förenklar förflyttning.

Sladden kan enkelt viras runt basen och fästas

med en klämma för praktisk förvaring.

Vattentank på 300 ml

Den stora vattentanken på 300 ml kräver färre

påfyllningar så att du kan stryka fler plagg åt

gången.

Inbyggt avkalkningsreglage

Det här ångstrykjärnet använder vanligt

kranvatten. Antikalkfunktionen, som är en

inbyggd rengöringsfunktion, tar bort kalk och

bevarar topprestandan.

 



Sladdlöst ångstrykjärn GC3672/20

Specifikationer

Snabb borttagning av veck

Konstant ånga: 35 g/min

Effekt: 2400 W

Ångpuff: 190 g

Justerbara ångnivåer

Vertikal ånga

Spraya vatten

Uppvärmningstid: 30 sek.

Lättanvänd

Namn på stryksula: Keramisk

Vattentankskapacitet: 300 ml

Sladdlängd: 1,8 m

Precisionsångmunstycke

Kranvatten lämpligt

Droppstopp

Extra stort påfyllningshål

Avkalkningshantering

Avkalkning och rengöring: Avkalkningslösning

Förvaring

Sladdförvaring: Sladdklämma

Storlek och vikt

Strykjärnets vikt: 1,020 kg

Garanti

2 års världsomfattande garanti

Grön effektivitet

Energisparläge

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper
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