
Dampstrygejern

Azur Performer

 
40 g damp/min., 150 g
dampskud

SteamGlide Plus-strygesål

Anti-kalk

2400 watt

 
GC3820/20

Hurtigere, nemmere og smartere
Med vores innovative damp- og temperaturstyring

Philips-dampstrygejernet Azur Performer kombinerer kraftfuld ydeevne med

brugervenlighed. Vores automatiske dampkontrol giver den rigtige mængde damp

til tøjet. SteamGlide-strygesålen får strygningen til at gå som en leg.

Glider nemt over alle materialer

SteamGlide Plus-strygesål: Den bedste glideevne, hurtigere strygning

Komfortabel strygning

Automatisk dampkontrol for den rette mængde damp til hvert enkelt stykke tøj

Den optimale vægt giver nemmere manøvredygtighed hen over dit tøj

Triple Precision Tip giver optimal kontrol og synlighed

Sikker strygning

Apparatet slukker automatisk, når det står ubenyttet

Double Active-afkalkningssystem forebygger tilkalkning

Hurtig og kraftfuld ydeevne

Konstant damp på op til 40 g/min sikrer bedre fjernelse af folder

2400 W sikrer hurtig opvarmning af strygejernet

Dampskud på 150 g fjerner nemt genstridige folder



Dampstrygejern GC3820/20

Vigtigste nyheder

2400W for hurtig opvarmning

Med sine 2400 W bliver Azur Performer Plus-

dampstrygejernet hurtigt varmt og leverer

fantastiske strygeresultater takket være sin

kraftfulde ydeevne.

Damp på op til 40 g/min

Konstant dampudvikling på op til 40 g/min

giver den perfekte mængde damp til effektiv

fjernelse af folder.

Dampskud op til 150 g

Strygejernets 150 g dampskud gør det nemt at

fjerne selv de mest genstridige folder.

SteamGlide Plus-strygesål

SteamGlide Plus-strygesålen med den bedste

glideevne får strygningen til at gå som en leg.

De omhyggeligt designede ventilationshuller

sikrer en afbalanceret dampfordeling.

Double Active Calc Clean

Double Active-afkalkningssystemet i dit

Philips dampstrygejern forhindrer

kalkaflejringer gennem anti-kalk piller og en

brugervenlig Calc Clean-funktion.

Regelmæssig rengøring af dit dampstrygejern

for kalk resulterer i færre hvide kalkpletter, og

den længerevarende dampproduktion giver

bedre strygeresultat.

Automatisk dampkontrol

Den automatiske dampkontrol fjerner din

bekymring, når du skal vælge den korrekte

mængde damp. Du skal blot vælge

temperaturen for det tøj, du stryger, og så er du

klar.

Triple Precision Tip

Spidsen på dette Philips Azur Performer er

utroligt præcis på 3 måder: Det har en spids

forende, en knaprille og et slankt design. Triple

Precision Tip giver dig mulighed for at kunne

nå selv de mest besværlige områder, f.eks.

omkring knapperne eller ved plisseringer.

Optimal vægt

Strygejernet har den optimale vægt til at køre

let hen over al slags tøj, hvilket gør strygningen

mindre besværlig og gør det nemmere konstant

at stille strygejernet på strygebrættet og tilbage

på højkant.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Hurtig og effektiv fjernelse af folder

Strygesål: SteamGlide Plus

Konstant damp: 40 g/min

Dampskud: 150 g

Lodret dampning

Spray

Strøm: 2400 W

Nem at anvende

Kapacitet: Vandtank: 300 ml

Påfyldning af vand og tømning: Låge med

sidelæns åbning

Drypstop-funktion

Automatisk sikkerhedsafbryder

Ledningsopbevaring: Ledningsklemme

Netlednings længde: 2 m

Når ind i vanskeligt tilgængelige områder:

Triple Precision Tip

Hurtig og nem påfyldning

Håndtag med ru overflade

Bæredygtighed

ECO-indstilling: 20 % energibesparelse

Håndtering af kalk

Calc Clean: Dobbelt aktiv Calc Clean
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