
Ångstrykjärn

Azur Pro

 
2 400 W

45 g/min, 220 g ångpuff

T-ionicGlide-stryksula

Automatisk säk.avstängning +
avkalkning

 
GC4884/87

Alltid perfekt resultat
Jämna snabbt ut veck med kraftfull ånga

Azur Pro-ångstrykjärn har kraftfull ånga så att strykningen går snabbt och du får dessutom perfekta resultat. Få

kontroll, ultrasnabbt glid, enkel avkalkning och en stor vattenbehållare så att strykningen blir mycket enklare.

Snabb och kraftfull prestanda

2 400 W för snabb uppvärmning

Ångpuff upp till 220 g för att ta bort envisa veck

Konstant ångutsläpp upp till 45 g/min för bättre borttagning av veck

Bekväm strykning

Färre påfyllningar med mycket stor vattentank på 350 ml

Enkelt handtag för praktisk hantering vid strykning

Lång 2,5 m sladd för bra räckvidd på strykbrädan

Spets för optimal precision som ger optimal kontroll och sikt

Säker strykning

Strykjärnet stängs automatiskt av om det lämnas obevakat

Quick Calc Release som säkert tar bort kalk från steamern

Bra glidförmåga på alla material

T-ionicGlide: vår bästa 5-stjärniga stryksula



Ångstrykjärn GC4884/87

Funktioner

2 400 W för snabb uppvärmning

Strykjärn på 2 400 W för snabb uppvärmning

och kraftfull prestanda

Ånga upp till 45 g/min

Konstant ångutsläpp upp till 45 g/min ger dig

den perfekta mängden ånga för att effektivt ta

bort alla veck.

Ångpuff på upp till 220 g

Ångpuff upp till 220 g för att ta bort envisa veck

Enkelt grepp

Ett välkonstruerat mjukt handtag på ovansidan

av ångstrykjärnet gör strykningen behaglig.

T-ionicGlide-stryksula

T-ionicGlide är vår 5-stjärniga stryksula med

bäst glidförmåga och reptålighet, och den har

ett inbyggt lager av titanoxid.

350 ml vattentank

Färre påfyllningar med mycket stor vattentank

på 350 ml, så att du kan stryka fler plagg i ett

svep.

Spetsig stryksula

Spets för optimal precision som ger optimal

kontroll och sikt

Automatisk avstängning

Ångstrykjärnet stängs av automatiskt om det

lämnas obevakat. Det stängs av efter 8 minuter

om det står på hälstödet och efter 30 sekunder

om står på stryksulan eller sidan.

2,5 m sladd

En lång 2,5 m sladd ger dig den räckvidd du

behöver under strykningen. Nu når du hela

strykbrädan utan problem.

Quick Calc Release

Quick Calc Release är det enklaste sättet att ta

bort kalk från strykjärnet och garanterar kraftfull

ånga i många år framöver.
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Specifikationer

Lättanvänd

Sladdlängd: 2,5 m

Automatisk säkerhetsavstängning

Mjukt handtag

Vattentankskapacitet: 350 ml

Droppstopp

Kranvatten lämpligt

Medföljande tillbehör

Sladdhållare

Snabb borttagning av veck

Konstant ånga: 45 g/min

Effekt: 2400 W

Ångpuff: 220 g

Vertikal ånga

Spänning: 220-240 V

Spraya vatten

Grön effektivitet

Energisparläge

Energibesparing*: 20 %

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Garanti

2 års världsomfattande garanti

Avkalkningshantering

Avkalkning och rengöring: Dubbelverkande

avkalkning, Inbyggd CALC-behållare,

Självrengörande

Storlek och vikt

Strykjärnets vikt: 1,5 kg

* Upp till 20 % energibesparing baserat på IEC 603311,

jämfört med RI3320 vid maxinställning
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