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2400 watt

 
GC4875/02

Designet for å gi perfekte resultater
Strykejern med Ionic DeepSteam

Dette nye Philips Azur-dampstrykejernet har den unike Ionic DeepSteam-funksjonen som gir deg de beste

resultatene på vanskelige skrukker på bomull og lin. Kombinert med den optimale vekten og designen er dette

strykejernet designet for å gi perfekte resultater.

Glir lett på alle typer tekstiler

SteamGlide-strykesålen er Philips' beste strykesåle

Designet for å gi perfekte resultater

Optimal design som gjør at det er enkelt å manøvrere strykejernet over plagget

Lett slik at du enkelt kan flytte strykejernet av og på brettet

Med dampspissen kommer du til med dampen på vanskelige steder

Slås av automatisk for økt sikkerhet og strømsparing

Påfyllingslokk med sidelengs åpning

Fjerner skrukker enkelt

Dampstøt på 200 g

2400 W for rask oppvarming

Damp på opptil 45 g/min for bedre fjerning av skrukker

Ionic DeepSteam

Mindre damppartikler når dypere inn i gjenstridige skrukker



Dampstrykejern GC4875/02

Høydepunkter

Dampspiss

Den unike dampspissen på dette strykejernet

fra Philips kombinerer en spesielt spiss tupp på

strykesålen med spesielle forlengede

dampåpninger i spissen, for å nå langt inn i de

minste og vanskeligste områdene for de beste

resultatene.

SteamGlide-strykesåle

SteamGlide-strykesålen er Philips' beste

strykesåle til strykejernet. Den er meget

ripesikker, glir utmerket og er enkel å rengjøre.

Enkelt å håndtere

Dampstrykejernet fra Philips er designet slik at

det er enkelt å manøvrere det over plagget og

du kommer til selv på de vanskeligste stedene.

Lett strykejern

Strykejernet har en optimal vekt på 1,6 kg slik

at det er enkelt hele tiden å plassere

strykejernet på brettet og sette det tilbake på

støtten.

Dampstøt på 200 g

Dampstøt på 200 g

2400 W for rask oppvarming

2400 W for rask oppvarming og kraftig ytelse

Damp på opptil 45 g/min

Kontinuerlig damp på opptil 45 g / min gir

riktig mengde damp, slik at du kan fjerne alle

skrukker effektivt.

Ionic DeepSteam

Ioniseringsprosessen lager mindre

damppartikler som når dypere inn i stoffet.

Dette betyr at selv de mest gjenstridige

skrukkene enkelt kan fjernes.

Enkel påfylling

Påfyllingslokk med sidelengs åpning

Automatisk sikkerhetsutkobling

Automatisk sikkerhetsutkobling gjør at

apparatet slås av automatisk hvis det ikke har

vært brukt på 5 minutter, for å spare strøm.
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Spesifikasjoner

Rask og effektiv fjerning av skrukker

Strykesåle: SteamGlide

Kontinuerlig damputslipp: 45 g/min

Dampstøt: 200 g

Vertikal damping

Ionic DeepSteam

Forskjellige dampinnstillinger

Dusj

Dampspiss

Drift: 2400 W

Behagelig stryking

Ledningslengde: 2,5 m

Lett å bruke

Kapasitet for vanntank: 335 ml

Dryppstopp

Mykt håndtak

Automatisk sikkerhetsutkobling

Ledningsoppbevaring: Ledningsklemme

Lengde på nettledning: 2,5 m

Rask og enkel påfylling

Kalkhåndtering

Kalkrensløsning: Double Active-kalkrens

Tekniske spesifikasjoner

Vekt på strykejern: 1,6 kg

Spenning: 220–240 V
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