Dampstrykejern
PerfectCare
2400 W
45 g/min kontinuerlig damp
Dampstøt på 180 g
SteamGlide Plus-strykesåle

GC3925/34

Enklere og raskere uten temperaturinnstillinger
100 % trygg å bruke, selv på ﬁne stoﬀer
Nå kan du stryke alt fra olabukser til silke samtidig. Med OptimalTEMPteknologien får du den perfekte kombinasjonen av varme og damp – for raskere
fjerning av skrukker, uten at du risikerer svimerker eller glanset overﬂate.
Enkel stryking, ingen temperaturinnstilling er nødvendig
OptimalTEMP-teknologi, ingen temperaturinnstillinger er nødvendig
Kan trygt brukes på alle strykbare plagg, garantert ingen svimerker
Rask og enkel stryking
Varmes opp raskt med 2400 W
Damp på opptil 45 g/min for kraftig, stødig ytelse
Dampstøt på opptil 180 g som fjerner gjenstridige skrukker
SteamGlide Plus-strykesåle sørger for at strykejernet glir optimalt
Behagelig stryking
Automatisk sikkerhetsutkobling når du går fra strykejernet
Dryppstoppsystemet holder klærne ﬂekkfrie mens du stryker
Innebygd skyvekontroll for kalkrens, langvarig dampytelse

Dampstrykejern

GC3925/34

Høydepunkter
Ingen temperaturinnstilling nødvendig

Kontinuerlig damp med opptil 45 g/min

Automatisk avslåing

Du kan stryke alt fra silke til dongeri uten å
justere temperaturen. Takket være
OptimalTEMP er ingen bryter eller innstillinger
nødvendig. Dermed trenger du ikke lenger
sortere klesvasken på forhånd eller vente på at
strykejernet skal varmes opp og kjøles ned. Du
er klar for alle typer tekstil, når som helst.

Kraftig og stabil damp for å fjerne skrukker
raskere

Du trenger aldri å bekymre deg for å glemme å
slå av strykejernet. Dampstrykejernet slås av
hvis du forlater det stillestående. Hvis
strykejernet forlates på strykesålen slås det
automatisk av etter 30 sekunder; på hælstøtten
slås det automatisk av etter 8 minutter.

Dampstøt på opptil 180 g

Aldri mer drypp og søl
Ingen svimerker – garantert

Trenger dypere ned i stoﬀet og fjerner enkelt
gjenstridige skrukker.
SteamGlide Plus-strykesåle
Dryppstoppsystemet vårt gjør at du trygt kan
stryke tynt, ﬁnt stoﬀ på lav temperatur. Du
trenger ikke bekymre deg over vanndråper som
ﬂekker.

Takket være OptimalTEMP-teknologi
garanterer vi at dette strykejernet ikke vil gi
svimerker på strykbart stoﬀ. Du kan til og med
la det ligge med strykesålen ned på klærne
eller strykebrettet. Ingen svimerker, ingen glans.
Garantert.

Innebygd skyvekontroll for kalkrens

Varmes opp raskt med 2400 W
Vår eksklusive SteamGlide Plus-strykesåle –
med avansert titanlag og belegg med seks lag
– sørger for at strykejernet glir optimalt over
alle tekstilstoﬀer. Klebefri, ripesikker og enkel å
holde ren.

Gir deg rask oppvarming og kraftig ytelse.

Dette strykejernet brukes med vanlig vann fra
springen. Kalkrensfunksjonen er en innebygd
rengjøringsfunksjon som fjerner kalkdannelse
eller kalkavleiringer og opprettholder maksimal
ytelse.

Dampstrykejern

GC3925/34

Spesiﬁkasjoner
Rask fjerning av skrukker
Vannspray
Kontinuerlig damp: 45 g/min
Drift: 2400 W
Dampstøt: 80 g

Automatisk sikkerhetsutkobling
Egnet til vann fra springen
Ekstra stort påfyllingshull
Kalkhåndtering
Avkalking og rengjøring: Innebygd
skyvekontroll for kalkrens

Lett å bruke
Kapasitet for vanntank: 300 ml
Dryppstopp
Ekstra stabil vertikal støtte

Størrelse og vekt
Emballasjemål (B x H x L):
33,2 x 16,7 x 13,7 cm
Produktmål (B x H x L): 31,2 x 14,7 x 12,7 cm
Vekt på strykejern: 1,485 kg
Garanti
To års verdensomspennende garanti
Grønn eﬀektivitet
Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir
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