
Dampstrygejern

Azur Pro

 
2400 W

45 g/min; 220 g dampskud

T-ionicGlide-strygesål

Autom. sikkerh.afbr. + anti-kalk

 
GC4884/87

Effektiv perfektion, hver gang
Stryg hurtigt folderne væk med effektiv damp

Med Azur Pro-dampstrygejernet kan du på ingen tid få overstået strygningen og takket være den effektive damp

opnå et perfekt resultat. Bevar kontrollen, og få strygningen til at glide let med en større vandbeholder og nem

afkalkning.

Hurtig og kraftfuld ydeevne

2400 W giver hurtig opvarmning

Dampskud på op til 220 g hjælper med at fjerne genstridige folder

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

Komfortabel strygning

Færre påfyldninger med den meget store vandtank på 350 ml

Brugervenligt greb sikrer nem håndtering under strygning

Lang ledning på 2,5 m giver god rækkevidde på strygebrættet

Spidsen giver optimal kontrol og synlighed

Sikker strygning

Apparatet slukker automatisk, når det står ubenyttet

Hurtig afkalkningsudløsning, der fjerner kalk fra damperen

Glider nemt over alle materialer

T-ionicGlide: Vores bedste 5-stjernede strygesål
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Vigtigste nyheder

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.

Dampskud op til 220 g

Dampskud på op til 220 g hjælper med at

fjerne genstridige folder

Easy Grip

Et godt designet, blødt greb øverst på

dampstrygejernet gør det mere behageligt at

stryge.

T-ionicGlide-strygesål

T-ionicGlide er vores bedste skrid- og

ridsefaste, 5-stjernede strygesål med integreret

lag af titaniumoxid.

350 ml vandtank

Færre påfyldninger med den meget store

vandtank på 350 ml, så du kan stryge mere tøj

på én opfyldning.

Pointed Tip

Spidsen giver optimal kontrol og synlighed

Auto-sluk

Dampstrygejernet slukker automatisk, når det

efterlades uden opsyn. Det slukker efter 8

minutter, når det efterlades på højkant, og efter

30 sekunder, når det efterlades på strygesålen

eller på siderne.

2,5 m ledning

En lang ledning på 2,5 m giver dig den

nødvendige rækkevidde under strygningen. Nu

kan du nå hvert hjørne af strygebrættet uden

problemer.

Hurtig afkalkningsudløsning

Hurtig afkalkningsudløsning er den nemmeste

måde at fjerne kalk fra strygejernet på og sikrer

vedvarende, kraftfuld damp i mange år frem.
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Specifikationer

Nem at anvende

Netlednings længde: 2,5 m

Automatisk sikkerhedsafbryder

Blødt greb

Kapacitet: Vandtank: 350 ml

Drypstop-funktion

Egnet til vand fra hanen

Inklusive tilbehør

CordGuide

Hurtig fjernelse af folder

Konstant damp: 45 g/min

Strøm: 2400 W

Dampskud: 220 g

Lodret damp

Spænding: 220-240 V

Vandspray

Grøn effektivitet

Energisparetilstand

Energibesparende*: 20 %

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Garanti

2 års verdensomspændende reklamationsret

Kalkhåndtering

Afkalkning og rengøring: Dobbelt aktiv Calc

Clean, Indbygget kalkbeholder, Selvrensende

Størrelse og vægt

Strygejernets vægt: 1,5 kg

* Op til 20% energibesparelse baseret på IEC 603311,

sammenlignet med RI3320 ved maks. indstilling
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