
Dampstrygejern

Azur

 
40 g damp/min., 130 g
dampskud

SteamGlide Plus-strygesål

2400 watt

 
GC4410/02

Kraftfuldt og præcist
Strygejern med effektiv damp og perfekt glideevne

Kombinationen af optimal glideevne og kraftig dampproduktion giver et nemmere

og mere effektivt strygeresultat. Dette Philips GC4410/02-dampstrygejern med

SteamGlide-strygesål giver dig begge dele!

Glider nemt over alle materialer

SteamGlide-strygesål er Philips' bedste strygesål

Komfortabel strygning

2400 W sikrer konstant damp

Dampskud på 130 g fjerner nemt genstridige folder

Ekstra lang ledning på 3 m giver maksimal rækkevidde

Når ind i vanskeligt tilgængelige områder

Steam Tip sender dampen helt ind i de vanskeligt tilgængelige områder

Sikker strygning

Drypstop-systemet holder dit tøj pletfrit under strygningen

Længere levetid

Double Active-afkalkningssystem forebygger tilkalkning



Dampstrygejern GC4410/02

Vigtigste nyheder

SteamGlide-strygesål

SteamGlide-strygesål er den bedste strygesål

fra Philips til dit dampjern. Den er

modstandsdygtig over for ridser, glider perfekt

og er nem at rengøre.

2400 W

2400 W sikrer konstant damp.

Dampskud på op til 130 g

Dampskudsfunktionen kan anvendes til lodret

damp og vanskelige folder.

Ekstra lang ledning på 3 m

Med dit Philips-strygejerns ekstra lange

ledning på 3 meter kan du frit bevæge dig

rundt og nå helt ud til kanten af strygebrættet.

Steam Tip

Den unikke Steam Tip på dette Philips-

strygejern kombinerer strygesålens specielt

tilspidsede front og de specielle ovale

damphuller, og gør det muligt at nå ind de

mest snævre og vanskeligt tilgængelige

områder og dermed opnå de bedste

strygeresultater.

Drypstop-system

Drypstop-systemet på dit Philips-dampjern gør

det nemt at stryge sarte stoffer ved lav

temperatur uden at skulle bekymre dig om

pletter fra vanddråber.

Double Active-afkalkningssystem

Philips-dampstrygejernets Double Active-

afkalkningssystem forebygger tilkalkning ved

hjælp af anti-kalk-tabletter og en brugervenlig

afkalkningsfunktion.

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.



Dampstrygejern GC4410/02

Specifikationer

Hurtig og effektiv fjernelse af folder

Strygesål: SteamGlide

Konstant damp: 40 g/min

Dampskud: 130 g

Lodret dampning

Variabel dampindstilling

Spray

Steam Tip

Strøm: 2400 W

Nem at anvende

Kapacitet: Vandtank: 350 ml

Påfyldning af vand og tømning: Ekstra stort

påfyldningshul

Drypstop-funktion

Ledningsopbevaring: Ledningsklemme

Netlednings længde: 3 m

Ledningsbevægelse (drejefunktion): 360

graders ledningsfrihed

Håndtering af kalk

Brug vand fra vandhanen

Calc Clean: Dobbelt aktiv Calc Clean

Tekniske specifikationer

Strygejernets vægt: 1,55 kg

Produktmål: 30,3 x 12 x 15,2 cm

Spænding: 220 - 240 V

 

© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden

varsel. Varemærker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive ejere.

Udgivelsesdato

2021‑04‑19

Version: 14.0.1

12 NC: 0000 000

00000

EAN: 08 71010 32940 54

www.philips.com

http://www.philips.com/

