
 

 

Philips Azur Ionic
Dampjern

Ionic DeepSteam

GC4630
Fjerner nemt folder i bomuld og hør

Effektiv og kraftfuld strygning med Ionic DeepSteam
Fjerner selv de mest genstridige folder takket være Ionic DeepSteam. Dette effektive 
dampjern producerer 50 % mindre damppartikler, som trænger dybt ind i vanskelige 
stoffer som bomuld og hør, så du kan få fantastiske resultater på en nem måde!

Nem fjernelse af folder i bomuld og hør
• 50 % mindre damppartikler trænger dybere ned i genstridige folder
• Dampskud på op til 150 g til de mest genstridige folder
• SteamGlide-strygesål er Philips' bedste strygesål
• Konstant dampudvikling på op til 40 g/min

Sikker strygning
• Strygejernet slukker automatisk, når det ikke er i brug

Komfortabel strygning
• Soft-grip for komfortabel strygning

Når ind i vanskeligt tilgængelige områder
• Steam Tip sender dampen helt ind i de vanskeligt tilgængelige områder



 Ionic DeepSteam

Ioniseringsprocessen danner mindre damppartikler, 
der når dybere ind i stoffet. Det betyder, at selv de 
mest genstridige folder fjernes nemt.

SteamGlide-strygesål

SteamGlide-strygesål er den bedste strygesål fra 
Philips. Den er modstandsdygtig over for ridser, 
glider perfekt og er nem at rengøre.

Automatisk sikkerhedsafbryder

Den elektroniske sikkerhedsafbryder slår automatisk 
strygejernet fra, hvis det efterlades eller vælter.
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Tilbehør
• Medfølger: Ledningsclips til nem 

ledningsopbevaring

Komfortabel strygning
• Ekstra komfort: 360 graders ledningsfrihed, Blødt 

greb
• Anti-kalk-behandling: Double Active-

afkalkningssystem
• Ledningslængde: 3 m
• Intet udslip: Drypstop-system
• Sikker brug: Strygejernet slukker automatisk, når 

det står ubenyttet, Overgår internationale 
standarder for dryp-test

• Brug vand fra vandhanen
• Kapacitet: Vandtank: 335 ml

Fjernelse af folder
• Konstant damp: Op til 40 g/min.

• Ionic DeepSteam: Ionic DeepSteam
• når ind i vanskeligt tilgængelige områder: Steam Tip
• Spray
• Dampskud: Op til 150 g/min.
• Lodret damp

Nem at anvende
• Kontrol: Temperaturindikator, Variabel 

dampindstilling
• Hurtig opvarmning

Fantastisk glideevne
• Strygesål: SteamGlide-strygesål

Tekniske specifikationer
• Frekvens: 50-60
• Strøm: 2400
• Spænding: 220 - 240
•

Specifikationer
Dampjern
Ionic DeepSteam  
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