
Dampstrykejern

Azur

 
Damp, 40 g/min, dampstøt på
200 g

Anodilium-strykesåle

Strykejern, auto.
sikkerhetsutkobling

2400 watt

 
GC4895/02

Kraftverktøy på 2400 W for stryking
Mer effektiv, mer damp, bedre ytelse

Dette kraftige strykejernet leveres med den mest robuste strykesålen som finnes på et strykejern. Ingenting kan

lage riper i dette strykejernet når det glir lett over plagget. Det kraftige dampstøtet hjelper deg med å fjerne alle

skrukkene på en enkel måte.

Glir lett på alle typer tekstiler

Ripesikker og svært slitesterk anodilium-strykesåle

Kommer til på vanskelige steder

Med dampspissen kommer du til med dampen på vanskelige steder

Sikker stryking

Dryppstoppsystemet holder klærne flekkfrie mens du stryker

Slås av automatisk for økt sikkerhet og strømsparing

Enkel fjerning av skrukker fra bomull og lin

Dampstøt på 200 g



Dampstrykejern GC4895/02

Høydepunkter Spesifikasjoner

Anodilium-strykesåle

Utmerket gli, svært ripesikker, enkel rengjøring

og enestående slitestyrke.

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.

Dryppstoppsystem

Dryppstoppsystemet på dampstrykejernet fra

Philips gjør at du kan stryke tynne, fine stoffer

ved lav temperatur uten å bekymre deg for

flekker fra vanndråper.

Automatisk sikkerhetsutkobling

Automatisk sikkerhetsutkobling gjør at

apparatet slås av automatisk hvis det ikke har

vært brukt på 5 minutter, for å spare strøm.

Dampstøt på 200 g

Dampstøt på 200 g

Rask og effektiv fjerning av skrukker

Strykesåle: Anodilium

Kontinuerlig damputslipp: 45 g/min

Dampstøt: 200 g

Vertikal damping

Forskjellige dampinnstillinger

Dusj

Drift: 2400 W

Behagelig stryking

Ledningslengde: 2,5 m

Lett å bruke

Kapasitet for vanntank: 350 ml

Dryppstopp

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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