
 

Dampstrykejern

PerfectCare Azur

 
Damp, 45g/min, dampstøt på
180g

T-ionicGlide-strykesåle

Auto. sikkerhetsutkob., antikalk

Sikkert på alle plagg som kan
strykes

 

GC4912/80

Enkel stryking, ingen innstilling er nødvendig

Perfekt stryking

Du kan stryke alle strykbare plagg fra silke til lin, bomull eller kasjmir i hvilken som

helst rekkefølge uten å justere temperaturen. PerfectCare Azur gir perfekte

resultater uten at du risikerer brennmerker eller glanset overflate. Aldri før har det

vært så enkelt å stryke.

Én perfekt innstilling for alle klærne

Optimal Temp – én temperatur for alle typer stoffer!

100 % sikker på alle strykbare plagg

100 % effektivt på alle stoffer, ingen andre dampstrykejern er raskere

100 % brukervennlig, ingen justering kreves

Testet og godkjent av uavhengige tekstileksperter

Behagelig stryking

T-ionicGlide: vår beste 5-stjerners strykesåle

Egnet til vann fra springen med Double Active-kalkrenssystem

Strykejernet slår seg automatisk av når du går fra det

Quattro Precision-tupp for enkelt å komme til på vanskelige steder

Strykejern med indikator for smart lystilbakemelding

Rask og kraftig stryking

2400 W strykejern for rask oppvarming og kraftig ytelse

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



Dampstrykejern GC4912/80

Høydepunkter

OptimalTemp-teknologi

Nå kan du stryke alt fra jeans til silke uten at

du selv må regulere temperaturen på

strykejernet. Philips' patenterte Smart Control

Processor har en forhåndsinnstilt temperatur

som kombinert med damp er optimal for alle

stoffer du måtte komme på å stryke. Perfekt

resultat uten anstrengelse – og garantert uten

brennmerker!

100 % sikker

100 % sikker på alle stoffer, også på fine stoffer

som silke, kasjmir, ull eller polyester.

Uavhengige institutter for testing av strykejern

har brukt PerfectCare på de mest sensitive

strykbare plaggene, og de bekrefter at

strykeresultatene er enestående.

100 % rask

100 % rask å stryke, ingen sortering er

nødvendig. Stryk alle plaggene med mer

effektiv damp.

100 % brukervennlig

100 % brukervennlig, ingen justering er

nødvendig. Du kan nå stryke alle strykbare

plagg, det ene etter det andre, uten at du

trenger å vente eller justere strykejernets

temperaturinnstilling.

Testet og godkjent:

Dette strykejernet er testet og godkjent for

utmerket strykeytelse av uavhengige institutter

som er eksperter på tekstiler, som DWI, IWTO

og Woolmark. Woolmark Apparel Care-

programmet gjør det enklere for forbrukerne å

identifisere vaskeprodukter av høy kvalitet som

er godkjente av Woolmark for bruk på

ullprodukter. Philips har med sin

OptimalTEMP-teknologi så langt vært det

eneste merket til å oppnå Gold-standarden fra

Woolmark. Du kan være sikker på at alle

produkter som er godkjent av Woolmark, kan

brukes på alle ullplagg.

T-ionicGlide-strykesåle

T-ionicGlide er Philips' aller beste strykesåle.

Den setter en ny standard når det gjelder glid

og motstandsdyktighet mot riper for

OptimalTemp-strykejern. Det patenterte nye

belegget sikrer suverene resultater. Den nøye

utformede fasongen og ventilasjonshullene gir

en jevn dampfordeling for enkel fjerning av

skrukker med dampstrykejernet.

Egnet til vann fra springen

PerfectCare-Azur-dampstrykejern er utviklet for

å brukes med vann fra springen. Double

Active-kalkrens: En smart kombinasjon av

kalkfjerningstabletter og vanlig selvrens

reduserer kalkdannelser. For å få bedre

strykeresultater anbefaler vi at du bruker vann

uten mineraler. Dette sørger for jevn damp fra

strykejernet.

Automatisk sikkerhetsutkobling

Strykejernet slår seg av automatisk når du går

fra det. Hvis dampstrykejernet settes på støtten,

slås det av etter tre minutter. Hvis du går fra det

mens det ligger på strykesålen, tar det to

minutter før strykejernet slås av.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.



Dampstrykejern GC4912/80

Spesifikasjoner

Rask og effektiv fjerning av skrukker

Strykesåle: T-ionicGlide

OptimalTEMP-teknologi

Kontinuerlig damputslipp: Opptil 45 g/min

Dampstøt: 180 g

Drift: 2400 W

Dusj

Behagelig stryking

Ledningslengde: 2,5 m

Lett å bruke

Kapasitet for vanntank: 350 ml

Dryppstopp

Automatisk sikkerhetsutkobling

Ledningsoppbevaring: Ledningsklemme

Ledningsfrihet (dreier): 180 graders

bevegelsesfrihet med ledningen

Rask og enkel påfylling

Lengde på nettledning: 2,5 m

Bærekraftighet

Energibesparende: 10 % energireduksjon

Kalkhåndtering

Egnet til vann fra springen

Kalkrensløsning: Double Active-kalkrens

Tekniske spesifikasjoner

Vekt på strykejern: 1,75 kg
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