
Vår mest populære
Dampstrykejern er enda bedre

Azur

 
Damp 45 g/min, 200 g
dampstøt

Utmerket glideevne m.
SteamGlide Plus

Enkel avkalking m. Quick Calc
Release

 

GC4551/20

Garantert høy ytelse
Vår mest populære er enda bedre

Vårt mest solgte strykejern blitt enda bedre med den nye Azur-serien.

Kombinasjonen av høy ytelse og enkel bruk, gjør det raskt og enkelt å fjerne

vanskelige skrukker. Quick Calc Release-systemet sikrer enkel avkalking, og

strykesålen Steamglide Plus gir ekstra god glideevne.

Raskere stryking og kraftig ytelse

Fjern vanskelige skrukker med dampstøt på opptil 200 g

Rask oppvarming og høy ytelse

Rask fjerning av skrukker med konstant damputslipp på 45 g/min

Behagelig stryking

Enkel avkalking med Quick Calc Release

Glir lett på alle typer tekstiler

Glimrende glideevne på alle stoffer



Vår mest populære Dampstrykejern er enda bedre GC4551/20

Høydepunkter Spesifikasjoner

Dampstøt på opptil 200 g

Trenger dypere inn i stoffet og fjerner

vanskelige skrukker.

Rask oppvarming og høy ytelse

Gir rask oppvarming og høy ytelse med 2400

W for å få unna strykingen raskt og enkelt.

Rask fjerning av skrukker med konstant

damputslipp på 45 g/min

Med et kraftig og konsekvent damputslipp på

opptil 45 g/min kan mer damp trenge gjennom

tøyet og gjøre at skrukkene forsvinner fortere.

Quick Calc Release

Med Quick Calc Release-systemet er det

enkelt å avkalke strykejernet og bevare

dampytelsen lenge, for å oppnå optimale

resultater. Kalkpartiklene brytes lett ned og

samles automatisk opp i kalkbeholderen, slik

at du senere kan vaske vekk kalken på under 15

sekunder.

SteamGlide Plus-strykesåle

Vår eksklusive Steamglide Plus-strykesåle gir

glimrende glideevne på alle materialer. Er

ripebestandig, har slippbelegg og er lett å

rengjøre.

Teknologi

For alle strykbare stoffer

Rask fjerning av skrukker

Kontinuerlig damp: 45 g/min

Drift: 2400 W

Klar til bruk: 2 min

Dampstøt: 200 g

Spenning: 240 V

Vannspray

Lett å bruke

Svært glatt strykesåle: 3 stjerner

Navn på strykesåle: SteamGlide

Integrert strømkontakt

Lengde på nettledning: 2 m

Velg dampnivå på håndtaket

Strykesålen er motstandsdyktig mot riper:

4 stjerner

Egnet til vann fra springen

Dryppstopp

Indikatorlampe

Dusj

Kalkhåndtering

Avkalking og rengjøring: Quick Calc Release

Størrelse og vekt

Emballasjemål (B x H x L):

13,7 x 16,7 x 33,2 cm

Produktmål (B x H x L):

12,88 x 15,33 x 31,95 cm

Totalvekt med emballasje: 1,791 kg

Vekt på strykejern: 1,552 kg

Vekt på strykejern + base: 1,569 kg

Garanti

To års verdensomspennende garanti

Grønn effektivitet

Produktemballasje: 100 % resirkulerbar

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

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.
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