
 

Dampstrygejern

PerfectCare

 
2400 W

45 g/min, konstant damp

185 g dampskud

SteamGlide Plus-strygesål

 

GC3929/64
Nemmere og huritgere uden

temperaturindstillinger

100 % sikkert, selv på sarte tekstiler

Nu kan du stryge alt fra jeans til silke i én arbejdsgang med OptimalTEMP-

teknologi, der giver dig den perfekte kombination af varme og damp - for hurtig

fjernelse af folder uden risiko for brand- eller glansmærker.

Strygning uden besvær, kræver ingen temperaturindstillinger

OptimalTEMP-teknologi kræver ingen temperaturindstillinger

Sikker på alt tøj, der tåler strygning, garanteret ingen skader på tøjet pga. høje

varmegrader

Nem og hurtig strygning

2400 W til hurtig opvarmning

Konstant damp på op til 45 g/min sikrer stærk, robust ydeevne

Dampskud på op til 185 g klarer genstridige folder

SteamGlide Plus-strygesål giver ultimativ glideevne

Komfortabel strygning

Indbygget Calc-Clean-skyder, langvarig dampproduktion

Strygejernet slukker automatisk, når det står ubenyttet

Drypstop holder tøjet pletfrit under strygningen



Dampstrygejern GC3929/64

Vigtigste nyheder

Intet behov for temperaturindstilling

Stryg alt fra silke til cowboybukser uden at

regulere temperaturen. Takket være

OptimalTemp er drejeknapper eller indstillinger

ikke nødvendige. Du behøver ikke længere

sortere vasketøj eller vente på, at strygejernet

varmer op og køle af. Du klarer alle stoffer, når

som helst.

Ingen skader på tøjet pga. høje varmegrader

– garanteret

Takket være OptimalTEMP-teknologi

garanterer vi, at dette strygejern aldrig kommer

til at lave skader på strygbart tøj pga. høje

varmegrader. Du kan endda lade det stå med

strygesålen nedad på tøjet eller strygebrættet.

Ingen skader pga. for høje varmegrader, ingen

glans. Garanteret.

2400 W til hurtig opvarmning

Giver hurtig opvarmning og kraftfuld ydeevne.

Konstant damp på op til 45g/min

Stærk og ensartet dampmængde til at fjerne

folder hurtigere.

Dampskud op til 185 g

Trænger dybere ind i stoffet og fjerner nemt

genstridige folder.

SteamGlide Plus-strygesål

Vores eksklusive SteamGlide Plus-strygesål –

med dens avancerede lag af titanium og 6-

lags belægning – leverer ultimativ glideevne

over alle slags stof. Slip-let, ridsefast og nem at

rengøre

Auto-sluk

Strygejernet slukker af sig selv, hvis du

efterlader det ubenyttet. På højkant, på

strygesålen eller på siden slukker det

automatisk efter 2 minutter.

Ikke længere svinende dryp

Vores drypstop-system gør det nemt og

pålideligt at stryge sarte stoffer ved lave

temperaturer. Der er ingen grund til at bekymre

dig om vanddråber, der giver pletter.

Indbygget Calc-Clean-skyder

Dette strygejern fungerer med almindeligt vand

fra hanen. Calc-clean er en indbygget

rensefunktion til at fjerne kalkaflejringer eller

kalkflager og vedligeholde en optimal

ydeevne.



Dampstrygejern GC3929/64

Specifikationer

Hurtig fjernelse af folder

Konstant damp: 45 g/min

Strøm: 2400 W

Dampskud: 185 g

Vandspray

Nem at anvende

Kapacitet: Vandtank: 300 ml

Drypstop-funktion

Ekstra stabil placering på højkant

Automatisk sikkerhedsafbryder

Egnet til vand fra hanen

Ekstra stort påfyldningshul

Kalkhåndtering

Afkalkning og rengøring: Indbygget Calc

Clean-skyder

Størrelse og vægt

Emballagens mål (B x H x L): 33,2 x16,7 x

13,7 cm

Produktets mål (B x H x L): 31,2 x 14,7 x

12,7 cm

Strygejernets vægt: 1,485 kg

Garanti

2 års verdensomspændende reklamationsret

Grøn effektivitet

Brugervejledning: 100% genbrugspapir
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