
Ångstrykjärn
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Automatisk avstängning

 
GC4620

Tar enkelt bort veck
Kraftfull strykning med SteamGlide-stryksula

Det är smidigt och enkelt att stryka med det här strykjärnets SteamGlide-stryksula. Dess kraftfulla ånga och

utmärkta glidförmåga gör det till den perfekta kombinationen för att ta bort veck och få fantastiska resultat.

Tar enkelt bort veck

Konstant ångavgivning upp till 40 g/min

Ångpuff upp till 165 g för de mest envisa vecken

Når svåra områden

Med ångmunstycket får du in ånga på svåråtkomliga ställen

Säker strykning

Elektronisk säkerhetsavstängning när strykjärnet lämnas obevakat

Bekväm strykning

Extra lång sladd på 3 meter för maximal räckvidd

Mjukt handtag för långvarig strykkomfort

Bra glidförmåga på alla material

SteamGlide-stryksulan är Philips förstklassiga stryksula



Ångstrykjärn GC4620/02

Funktioner Specifikationer

Automatisk säkerhetsavstängning

Den elektroniska säkerhetsavstängningen

stänger automatiskt av strykjärnet när det

lämnas obevakat eller välter.

Extra lång sladd på 3 m

Med den extra långa sladden på 3 m på

Philips-strykjärnet når du ända till

strykbrädans kanter – och t.o.m. längre.

SteamGlide-stryksula

SteamGlide-stryksulan är Philips bästa

stryksula för ångstrykjärn. Den är reptålig, har

ett utmärkt glid och är lätt att rengöra.

Ångpuff upp till 165 g

Ångpuffen kan användas för vertikal

ångfunktion och tuffa veck.

 

Tillbehör

Medföljer förpackningen: Sladdklämma för

enkel sladdförvaring

Bekväm strykning

Extra bekvämlighet: 360 graders sladdfrihet,

Mjukt handtag

Avkalkningshantering: Double Active-

antikalksystem

Sladdlängd: 3 m

Inget läckage: Droppstoppsystem

Säker användning: Automatisk avstängning

när strykjärnet lämnas obevakat, Överskrider

internationella standarder för stötsäkerhet

Kan användas med kranvatten

Vattentankskapacitet: 350 ml

Veckborttagning

Konstant ånga: Upp till 40 g/min

Når svåråtkomliga områden: Ångmunstycke

Spray

Ångpuff: Upp till 165 g/min

Vertikal ånga

Lättanvänd

Kontroll: Temperaturlampa, Justerbar

ånginställning

Snabb uppvärmning

Lättglidande

Stryksula: SteamGlide-stryksula

Tekniska specifikationer

Frekvens: 50-60

Effekt: 2400

Volt: 220 - 240
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