
Ångstrykjärn

Azur

 
Ånga 40 g/min, 180 g ångpuff

SteamGlide-stryksula

Automatisk
säkerhetsavstängning

2 400 watt

 
GC4855/02

Utformat för perfektion
Nya Azur har optimal utformning och vikt som gör det enkelt att manövrera när du stryker plagget, även på

svåråtkomliga ställen. Tillsammans med kraftfulla ångprestanda är det allt du behöver för ett perfekt resultat.

Tar enkelt bort veck

2 400 W för snabb uppvärmning

Konstant ångavgivning upp till 40 g/min

Ångpuff på upp till 180 g

Bra glidförmåga på alla material

SteamGlide-stryksulan är Philips förstklassiga stryksula

Säker strykning

Stängs av automatiskt för säkerhet och energibesparing

Utformat för ett perfekt resultat

Optimal design för att enkelt föra strykjärnet över kläderna

Lätt att föra strykjärnet över strykbrädan

Med ångmunstycket får du in ånga på svåråtkomliga ställen

Påfyllningslucka på sidan



Ångstrykjärn GC4855/02

Funktioner

Automatisk säkerhetsavstängning

Med den automatiska

säkerhetsavstängningsfunktionen stängs

apparaten av om den inte har använts på 5

minuter, för att spara energi.

Ångmunstycke

I det unika ångmunstycket på det här Philips-

strykjärnet kombineras den spetsiga stryksulan

med speciella förlängda ånghål i munstycket

för att komma åt de minsta och mest

svårtåtkomliga ställena för bästa strykresultat.

SteamGlide-stryksula

SteamGlide-stryksulan är Philips bästa

stryksula för ångstrykjärn. Den är reptålig, har

ett utmärkt glid och är lätt att rengöra.

Enkelt att använda

Ångstrykjärnet från Philips är utformat för att

enkelt föras över kläderna, så att du kan nå

även de mest svåråtkomliga ställen utan

problem.

Lätt strykjärn

Strykjärnet har en optimal vikt på 1,6 kg, vilket

gör det enkelt att gång på gång ställa

strykjärnet på brädan och sedan ställa tillbaka

det på hälstödet.

2 400 W för snabb uppvärmning

Strykjärn på 2 400 W för snabb uppvärmning

och kraftfull prestanda

Ånga på upp till 40 g/min

Ångstrykjärnet från Philips med konstant

ångutsläpp upp till 40 g/min ger dig den

perfekta mängden ånga för att effektivt ta bort

alla veck.

Ångpuff på upp till 180 g

Ångpuffen kan användas för vertikal

ångfunktion och tuffa veck.

Enkel påfyllning

Påfyllningslucka på sidan

 



Ångstrykjärn GC4855/02

Specifikationer

Snabb och kraftfull strykning av veck

Stryksula: SteamGlide

Konstant ångavgivning: 40 g/min

Ångpuff: 180 g

Vertikal ångstrykning

Justerbar ånginställning

Spray

Ångmunstycke

Effekt: 2400 W

Bekväm strykning

Sladdlängd: 2,5 m

Lättanvänd

Vattentankskapacitet: 350 ml

Droppstopp

Automatisk säkerhetsavstängning

Sladdförvaring: Sladdklämma

Sladdlängd: 2,5 m

Snabb och enkel påfyllning

Hantering av kalkbeläggning

Avkalkningslösning: Dubbelverkande

avkalkning

Tekniska specifikationer

Strykjärnets vikt: 1,6 kg

Spänning: 220 - 240 V
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