
Dampstrygejern

Azur

 
45 g damp/min., 200 g
dampskud

SteamGlide-strygesål

Automatisk sikkerhedsafbryder

2400 watt

 
GC4875/02

Designet til fuldkommenhed
Strygejern med Ionic Deepsteam

Det nye Philips Azur-dampstrygejern er udstyret med den enestående Ionic Deepsteam-funktion, der giver dig

de bedste resultater ved genstridige folder i bomuld og hør. Med kombinationen af optimeret vægt og design er

dette strygejern simpelthen designet til at opnå perfekte resultater.

Glider nemt over alle materialer

SteamGlide-strygesål er Philips' bedste strygesål

Designet til perfekte resultater

Optimalt design til at flytte strygejernet hen over tøjet

Let strygejern, der nemt kan flyttes til og fra strygebrættet

Steam Tip sender dampen helt ind i de vanskeligt tilgængelige områder

Automatisk slukning for sikkerhed og energibesparelse

Påfyldning via åbning på siden

Fjerner nemt folder

200 g dampskud

2400 W giver hurtig opvarmning

Konstant damp på op til 45 g/min sikrer bedre fjernelse af folder

Ionic DeepSteam

Mindre damppartikler når dybere ind i de mest genstridige folder
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Vigtigste nyheder

Steam Tip

Den unikke Steam Tip på dette Philips-

strygejern kombinerer strygesålens specielt

tilspidsede front og de specielle ovale

damphuller, og gør det muligt at nå ind de

mest snævre og vanskeligt tilgængelige

områder og dermed opnå de bedste

strygeresultater.

SteamGlide-strygesål

SteamGlide-strygesål er den bedste strygesål

fra Philips til dit dampjern. Den er

modstandsdygtig over for ridser, glider perfekt

og er nem at rengøre.

Nem håndtering

Philips-dampjernet er designet til nemt at

manøvrere hen over tøjet, så det er nemt for dig

at nå selv de mest vanskeligt tilgængelige

områder.

Letvægtsstrygejern

Strygejernet har den optimale vægt på 1,6 kg,

som gør det nemt hele tiden at flytte

strygejernet hen over brættet og tilbage til dens

holder.

200 g dampskud

200 g dampskud

2400 W giver hurtig opvarmning

2400 W giver hurtig opvarmning og kraftfuld

ydelse

Damp på op til 45 g/min

Konstant dampudvikling på op til 45 g/min

giver den perfekte mængde damp til effektiv

fjernelse af folder.

Ionic DeepSteam

Ioniseringsprocessen danner mindre

damppartikler, der når dybere ind i stoffet. Det

betyder, at selv de mest genstridige folder

fjernes nemt.

Nem påfyldning

Påfyldning via åbning på siden

Automatisk sikkerhedsafbryder

Sikkerhedsafbryderen slukker automatisk

apparatet, hvis det ikke har været i brug i 5

minutter, for at spare energi.
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Specifikationer

Hurtig og effektiv fjernelse af folder

Strygesål: SteamGlide

Konstant damp: 45 g/min

Dampskud: 200 g

Lodret dampning

Ionic deep steam

Variabel dampindstilling

Spray

Steam Tip

Strøm: 2400 W

Komfortabel strygning

Ledningslængde: 2,5 m

Nem at anvende

Kapacitet: Vandtank: 335 ml

Drypstop-funktion

Blødt greb

Automatisk sikkerhedsafbryder

Ledningsopbevaring: Ledningsklemme

Netlednings længde: 2,5 m

Hurtig og nem påfyldning

Håndtering af kalk

Calc Clean: Dobbelt aktiv Calc Clean

Tekniske specifikationer

Strygejernets vægt: 1,6 kg

Spænding: 220 - 240 V
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