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2400 W

45 g/min, dampstøt på 230 g

T-ionicGlide-strykesåle

Auto. sikkerhetsutkobling og
antikalk

 

GC4886/87

Kraftig perfeksjon hver gang
Med kraftig damp kan du raskt fjerne skrukker

Azur Pro-dampstrykejernet har kraftig damp som gjør at du kan stryke klærne dine

i en fei og få perfekte resultater. Stryking av klær går nå som en lek, med svært rask

glid, større vannbeholder og en innebygd kalkbeholder

Rask og kraftig ytelse

2400 W for rask oppvarming

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

Dampstøt på opptil 230 g

Glir lett på alle typer tekstiler

T-ionicGlide: vår beste 5-stjerners strykesåle

Behagelig stryking

Færre påfyllinger med veldig stor vanntank på 350 ml

Godt grep for praktisk håndtering mens du stryker

Lang ledning på 2,5 m som gir deg tilgjengelighet

Spiss tupp for optimal kontroll og oversikt

Sikker stryking

Innebygd kalkbeholder samler kalken når du stryker

Strykejernet slår seg automatisk av når du går fra det



Dampstrykejern GC4886/87

Høydepunkter

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.

Godt grep

Et godt utformet, mykt håndtak på toppen av

dampstrykejernet gir deg mer komfortable

strykeøkter.

T-ionicGlide-strykesåle

T-ionicGlide er den glatteste og er mest

ripesikre, femstjerners strykesålen vår med

integrert titandioksidlag.

Vannbeholder på 350 ml

Færre påfyllinger med veldig stor vannbeholder

på 350 ml, slik at du kan stryke flere klær på

én økt.

Spiss tupp

Spiss tupp for optimal kontroll og oversikt

Innebygd kalkbeholder

Den spesialutviklede og innebygde

kalkbeholderen samler opp kalkpartikler mens

du stryker. Den selvrensende prosessen

tømmer kalken ut av strykejernet for å

opprettholde den stabile strykeytelsen dag

etter dag.

Automatisk avslåing

Dampjernet slår seg av automatisk når du går

fra det. Det slås av etter åtte minutter hvis det

settes på støtten, og etter 30 sekunder hvis du

går fra det mens det ligger på strykesålen eller

på siden.

2,5 m ledning

En lang ledning på 2,5 m gir deg

tilgjengelighet under strykingen. Nå kan du nå

alle hjørnene på strykebrettet uten problemer.

Dampstøt på opptil 230 g

Dampstøt på opptil 230 g gjør at du raskt kan

fjerne selv de vanskeligste skrukkene.
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Spesifikasjoner

Rask fjerning av skrukker

Kontinuerlig damp: 45 g/min

Drift: 2400 W

Dampstøt: 230 g

Vertikal damp

Spenning: 220–240 V

Vannspray

Lett å bruke

Kapasitet for vanntank: 350 ml

Dryppstopp

Lengde på nettledning: 2,5 m

Automatisk sikkerhetsutkobling

Mykt håndtak

Egnet til vann fra springen

Rask og effektiv fjerning av skrukker

Strykesåle: T-ionicGlide

Kalkhåndtering

Avkalking og rengjøring: Double Active-

kalkrens, Innebygd kalkbeholder, Selvrensende

Tilbehør som følger med

CordGuide

Størrelse og vekt

Emballasjemål (B x H x L): 34,1 x 30 x 36 cm

Produktmål (B x H x L): 16 x 32 x 14 cm

Totalvekt med emballasje: 1,75 kg

Vekt på strykejern: 1,5 kg

Garanti

To års verdensomspennende garanti

Grønn effektivitet

Energisparingsmodus

Energibesparende*: 20 %

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir
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