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GC4238
Hurtig og fremragende ydelse

Med Careeza-strygesål

Fjerner let folder
• Konstant damp på op til 40 g/min. sikrer bedre fjernelse af folder
• Dampskud fjerner nemt genstridige folder
• Vertikal damp til at fjerne folder fra tøj på bøjle

Glider nemt over alle materialer
• Careeza-strygesål giver en enestående glideevne på alle stoffer

Komfortabel strygning
• Soft-grip for komfortabel strygning

Sikker strygning
• Strygejernet slukker automatisk, når det står ubenyttet
• Drypstop-systemet holder dit tøj pletfrit under strygningen
 



 Automatisk sikkerhedsafbryder

Den elektroniske sikkerhedsafbryder slår automatisk 
strygejernet fra, hvis det efterlades eller vælter.

Drypstop-system
Drypstop-systemet gør det muligt at stryge 
følsomme stoffer ved lav temperatur uden at skulle 
bekymre sig om pletter fra vanddråber.

Soft-grip

Soft-grip gør strygningen komfortabel selv under en 
længere strygeproces.

Careeza-strygesål
Careeza-strygesål giver en enestående glideevne på 
alle stoffer
GC4238/02

Vigtigste nyheder
• Drypstop: Ingen dryp og pletter på dit strygetøj •
Hurtig og effektiv strygning
• Kraft til hurtig opvarmning og konstant damp

Fjerner let folder
• Dampskud til de mest genstridige folder: 95 g/min
• Konstant damp for bedre fjernelse af folder: 0 - 

40 g/min
• Fin spray: Fin spray fugter tøjet jævnt
• Vertikal damp: Til gardiner og tøj på bøjle

Jævnt glidende
• Careeza-strygesål

Komfortabel strygning
• 360 ° drejning: Giver maksimal frihed under 

strygningen

under strygning
• Ergonomisk soft greb for komfortabel strygning
• Strygejernet fungerer med vand fra hanen
• Ekstra lang ledning for større rækkevidde: 2,4 m

Længere levetid
• Double Active afkalkningssystem: Forebygger 

tilkalkning og skyller kalkpartikler ud

Tekniske specifikationer
• Spænding: 220-240 V
• Strøm: 2400 W
• Frekvens: 50-60 Hz
• Produktmål: 285 x 120 x 145 cm
• Produktvægt: 1,47 kg
• Vandtankens kapacitet: 350 ml
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