
 

Ångstrykjärn

PerfectCare Azur

 
Ånga 45 g/min, 180 g ångpuff

T-ionicGlide-stryksula

Automatisk säk.avstängning +
avkalkning

Säkert för alla strykbara plagg

 

GC4912/30

Bekymmerslös strykning, ingen inställning krävs

Fulländad strykning

Stryk alla strykbara plagg i siden, linne, bomull och kashmir, i vilken ordning som

helst utan att behöva justera temperaturen. PerfectCare Azur ger perfekt resultat

utan att riskera att dina plagg bränns eller blir glansiga. Att stryka är nu enklare än

någonsin.

En perfekt inställning för alla dina kläder

Optimal Temp, en temperatur – alla material!

100 % säker på alla strykbara plagg

100 % snabb på alla sorters tyger, inget annat ångstrykjärn är snabbare

100 % användarvänlig, inga justeringar krävs

Testad och godkänd av oberoende tygexperter

Bekväm strykning

T-ionicGlide: vår bästa 5-stjärniga stryksula

Kan användas med kranvatten och har dubbelverkande avkalkningssystem

Strykjärnet stängs automatiskt av om det lämnas obevakat

Strykjärn med smart ljusåterkoppling

Spets för fyrdubbel precision gör det enkelt att komma åt på svåråtkomliga ställen

Snabb och kraftfull strykning

Strykjärn på 2 400 W för snabb uppvärmning och hög prestanda

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



Ångstrykjärn GC4912/30

Funktioner

OptimalTemp-teknologi

Nu kan du stryka allt från jeans till siden utan

att själv behöva anpassa temperaturen på

strykjärnet. Philips patenterade Smart Control

Processor, har en förinställd temperatur som i

kombination med ångan är optimal för alla

tänkbara strykbara material. Perfekt resultat

utan krångel - garanterat inga brännmärken!

100 % säker

100 % säker, till och med på ömtåliga material

som silke, kashmir, ull och polyester.

Oberoende strykjärnstestinstitut har använt

PerfectCare på de mest ömtåliga strykbara

plagg som finns, och de bekräftar de

fantastiska strykresultaten.

100 % snabb

100 % snabbare strykning. Strunta i att sortera

tvätten – nu kan du få effektiv ångstrykning på

alla sorters plagg.

100 % lättanvänd

100 % användarvänlig, inga justeringar krävs.

Nu kan du stryka alla strykbara plagg ett efter

ett utan att behöva vänta eller justera

temperaturen på strykjärnet.

Testad och godkänd:

Det här strykjärnet har testats och godkänts för

dess utmärkta strykprestanda av oberoende

tygexperter som DWI, IWTO och Woolmark.

Med hjälp av Woolmark Apparel Care-

programmet kan konsumenter lättare urskilja

vilka tvättprodukter som har godkänts för

användning på ulltyger enligt Woolmark

Company. Philips är med sin exklusiva

OptimalTEMP-teknik hittills det enda företag

som certifierats enligt Woolmarks Gold-

standard. Du kan förlita dig på att Woolmark-

godkända klädvårdsprodukter passar perfekt för

alla ullplagg.

T-ionicGlide-stryksula

T-ionicGlide är Philips bästa stryksula. Den

sätter en helt ny standard vad gäller

glidförmåga och reptålighet för OptimalTemp-

strykjärnen. Den patenterade nya

beläggningen ger utomordentliga resultat. Den

noggrant uttänkta formen och ångöppningarna

ger en jämn ångfördelning för enkel

veckborttagning med ångstrykjärnet.

Kan användas med kranvatten

PerfectCare Azur-ångstrykjärnet kan användas

med kranvatten. Dubbelverkande avkalkning:

En smart kombination av avkalkningstabletter

och regelbunden självrengöring minskar

uppkomsten av kalkavlagringar. För bättre

strykresultat rekommenderar vi avmineraliserat

vatten eftersom det ger ett konsekvent ångflöde

från strykjärnet.

Automatisk säkerhetsavstängning

Strykjärnet stängs automatiskt av om det

lämnas obevakat. Om strykjärnet lämnas på

hälstödet stängs det av efter 3 minuter, och om

det får stå på stryksulan stängs det av efter 2

minuter.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.



Ångstrykjärn GC4912/30

Specifikationer

Snabb och kraftfull strykning av veck

Stryksula: T-ionicGlide

OptimalTEMP-teknik

Konstant ångavgivning: Upp till 45 g/min

Ångpuff: 180 g

Spray

Effekt: 2400 W

Lättanvänd

Vattentankskapacitet: 350 ml

Droppstopp

Automatisk säkerhetsavstängning

Sladdförvaring: Sladdklämma

Sladdens svängradie (hållare): Sladden kan

svänga runt 180 grader

Snabb och enkel påfyllning

Sladdlängd: 2,5 m

Hållbarhet

Energieffektiv: 10 % lägre energiförbrukning

Hantering av kalkbeläggning

Kan användas med kranvatten

Avkalkningslösning: Dubbelverkande

avkalkning

Tekniska specifikationer

Strykjärnets vikt: 1,75 kg
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