
 

Philips
Ångstrykjärn

GC4320
Kraft med precision

Ångmunstycke som når överallt
Ångstrykjärn med särskilt ångmunstycke så att ångan fördelas till alla delar av tyget. Mycket 
högt konstant ångutsläpp (40 g), extra kraftfull puff av koncentrerad ånga (100 g), 
förlängda ånghål och särskilda säkerhetsfunktioner.

Tar enkelt bort veck
• Konstant ånga upp till 40 g/min för bättre borttagning av veck

Når svåra områden
• Med ångmunstycket kan du stryka på svåråtkomliga ställen.

Bekväm strykning
• Careeza-stryksula för enastående glidförmåga på alla material
• Automatisk avkalkningsfunktion
• Färre påfyllningar med extra stor vattentank
• Extra lång sladd på 3 meter för maximal räckvidd

Säker strykning
• Elektronisk säkerhetsavstängning när strykjärnet lämnas obevakat
• Droppstoppsystemet gör att dina klädesplagg förblir fläckfria när du stryker
 



 Ångmunstycke
I det unika ångmunstycket kombineras den spetsiga 
stryksulan med speciella ånghål i munstycket för att 
komma åt de minsta och mest svårtåtkomliga ställena 
för bästa strykresultat.

Automatisk säkerhetsavstängning

Den elektroniska säkerhetsavstängningen stänger 
automatiskt av strykjärnet när det lämnas obevakat 
eller välter.

Droppstoppsystem
Tack vare droppstoppsystemet kan du stryka 
ömtåliga tyger vid låga temperaturer utan att behöva 
oroa dig för fläckar från vattendroppar.
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Funktioner
stryker • Vattentankskapacitet: 350 ml
•

Snabb och kraftfull strykning
• Kraft för snabb uppvärmning och konstant, riklig 

ånga: 2400 W

Tar enkelt bort veck
• Ångpuff för de mest envisa vecken: 100 g/min
• Konstant, riklig ånga för bättre borttagning av veck: 

40 g/min
• Fin spray: En fin spray fuktar tyget jämnt
• Ångmunstycke: För svåråtkomliga ställen
• Vertikal ånga: För hängande tyger

Lättglidande
• Careeza-stryksula

Bekväm strykning
• 360-graders roterbart: Ger maximal frihet under 

strykningen
• Droppstopp: Håller kläderna fläckfria när du 

• Strykjärnet kan användas med kranvatten
• Extra lång sladd gör att du når bättre: 3, 3 m

Säker strykning
• Överskrider internationella standarder för 

stötsäkerhet
• Automatisk avstängning när strykjärnet lämnas 

obevakat

Längre livslängd
• Double Active-antikalksystem: Förhindrar 

kalkavlagringar och spolar ut kalkpartiklar

Tekniska specifikationer
• Spänning: 220-240 V
• Effekt: 2400 W
• Frekvens: 50-60 Hz
• Produktmått: 303 x 120 x 152 cm
• Produktvikt: 1,55 kg
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