
Dampstrykejern

Azur

 
Damp, 40 g/min, dampstøt på
130g

SteamGlide Plus-strykesåle

2400 watt

 
GC4410/02

Kraft med presisjon
Strykejern med super damp og super gli

Du vil ha den beste kombinasjonen av gli og kraftig damp for å gjøre strykingen

enklere og jevnere. Dette Philips-strykejernet GC4410/02 med SteamGlide-

strykesåle gir deg det beste av begge!

Glir lett på alle typer tekstiler

SteamGlide-strykesålen er Philips' beste strykesåle

Behagelig stryking

2400 watt gir konstant og kraftig damp

Dampstøt på 130 g for enkelt å fjerne gjenstridige skrukker

Ekstra lang ledning på 3 m for maksimal rekkevidde

Kommer til på vanskelige steder

Med dampspissen kommer du til med dampen på vanskelige steder

Sikker stryking

Dryppstoppsystemet holder klærne flekkfrie mens du stryker

Lengre levetid

Kalksystemet Double Active forhindrer kalkavleiringer



Dampstrykejern GC4410/02

Høydepunkter

SteamGlide-strykesåle

SteamGlide-strykesålen er Philips' beste

strykesåle til strykejernet. Den er meget

ripesikker, glir utmerket og er enkel å rengjøre.

2400 watt

2400 watt gir konstant og kraftig damp.

Dampstøt på opptil 130 g

Dampstøt kan brukes til vertikal damping og på

vanskelige skrukker.

Ekstra lang ledning på 3 m

Med den ekstra lange ledningen på 3 m på

strykejernet fra Philips kan du enkelt nå ut på

kantene av strykebrettet – og enda lenger!

Dampspiss

Den unike dampspissen på dette strykejernet

fra Philips kombinerer en spesielt spiss tupp på

strykesålen med spesielle forlengede

dampåpninger i spissen, for å nå langt inn i de

minste og vanskeligste områdene for de beste

resultatene.

Dryppstoppsystem

Dryppstoppsystemet på dampstrykejernet fra

Philips gjør at du kan stryke tynne, fine stoffer

ved lav temperatur uten å bekymre deg for

flekker fra vanndråper.

Double Active kalksystem

Kalksystemet Double Active på

dampstrykejernet fra Philips forhindrer

kalkavleiringer ved hjelp av

kalkfjerningstabletter og en brukervennlig

kalkfjerningsfunksjon.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.



Dampstrykejern GC4410/02

Spesifikasjoner

Rask og effektiv fjerning av skrukker

Strykesåle: SteamGlide

Kontinuerlig damputslipp: 40 g/min

Dampstøt: 130 g

Vertikal damping

Forskjellige dampinnstillinger

Dusj

Dampspiss

Drift: 2400 W

Lett å bruke

Kapasitet for vanntank: 350 ml

Fylle på og tømme ut vann: Ekstra stort

påfyllingshull

Dryppstopp

Ledningsoppbevaring: Ledningsklemme

Lengde på nettledning: 3 m

Ledningsfrihet (dreier): 360 graders

ledningsfrihet

Kalkhåndtering

Egnet til vann fra springen

Kalkrensløsning: Double Active-kalkrens

Tekniske spesifikasjoner

Vekt på strykejern: 1,55 kg

Produktmål: 30,3 x 12 x 15,2 cm

Spenning: 220–240 V
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