Dampstrygejern med
OptimalTEMP-teknologi
Azur Advanced
Kraftfuldt dampstrygejern på
2400 W
45 g/min konstant damp, 210 g
dampskud
Stryg alt dit tøj med én
indstilling
Smart hurtigafkalkningsfunktion

Kraftfuldt dampstrygejern
Garanteret ingen skader på tøjet, med OptimalTemp-teknologi
GC4930/10

Nu er det blevet endnu bedre! Vores efterfølger til det storsælgende
dampstrygejern GC4910 har et 20 % kraftigere dampskud og derudover et ﬂottere
design. Med den innovative OptimalTemp-teknologi kan du stryge alt fra jeans til
silke uden at behøve at ændre indstilling eller risikere brændemærker. Når du
bruger damp ved strygningen, bliver tøjet ikke snavset lige så hurtigt og holder sig
pænt længere.
Intelligent strygning for ultimativ komfort
OptimalTemp, én temperatur – alle materialer!
Nemmere og hurtigere strygning
Dyb, gennemtrængende damp for en længevarende nystrøget følelse
Pas godt på dit tøj
Dampskud op til 210 gram
2400 W giver hurtig opvarmning
Komfortabel strygning
Smart system til påmindelse om afkalkning, der fjerner kalk fra strygejernet
SteamGlide Plus-strygesål
Automatisk sluk

Dampstrygejern med OptimalTEMP-teknologi

GC4930/10

Vigtigste nyheder
OptimalTEMP-teknologi

2400 W til hurtig opvarmning

stryger. Nonstick-belægningen gør, at
dampstrygejernet aldrig hænger i, og desuden
er det ridsefast og nemt at rengøre.
Smart system til påmindelse om afkalkning

Nu kan du stryge alt fra jeans til silke helt uden
at justere temperaturen på strygejernet. Philips
patenterede Smart Control Processor
har en forudindstillet temperatur, som i
kombination med dampen passer perfekt til
alle tænkelige strygbare materialer. Du kan
stryge alt fra jeans over silke og hør til kashmir
med en og samme indstilling – garanteret
ingen brændemærker! Philips dampstrygejern
med OptimalTemp gør det både nemmere og
hurtigere at stryge. Teknikken er testet og
godkendt af uafhængige tekstileksperter for sin
høje strygeydelse. Perfekt resultat uden besvær
– garanteret uden brændemærker!
Dyb, gennemtrængende damp
Når du stryger tøjet med damp, bliver det ikke
snavset lige så hurtigt og holder sig pænt
længere. Bruger du desuden et strygejern med
damp, holder den sprøde, nystrøgne følelse sig
længere. Takket være det særlige design for
maksimal dampgennemtrængning trænger der
nu 20 % mere damp igennem materialet – det
er både hurtigere og mere eﬀektivt!
Dampskud på op til 210g

Det kraftfulde strygejern på 2400 watt varmes
hurtigt op og har en kraftfuld ydelse.
Strygejernet har også en stor vandtank på 330
ml og en lang ledning på 2 m for at gøre det
endnu nemmere at stryge.
Pas godt på dit tøj

Automatisk sluk

Plejer du at få dit mere sarte tøj kemisk renset?
OptimalTemp er sikker på selv de mest sarte
stykker tøj som kashmir, silke, uld og blonder.
Når du stryger tøjet, bliver det ikke snavset lige
så hurtigt og holder sig pænt længere. Bruger
du desuden et strygejern med damp, holder
den sprøde, nystrøgne følelse sig længere. Du
forlænger tøjets levetid og skåner miljøet,
samtidig med at du slipper for at vaske eller få
tøjet kemisk renset lige så ofte.
SteamGlide Plus-strygesål

Philips dampstrygejern har et kraftigt damptryk,
som hjælper til under strygningen. Dampen
trænger dybere ind i tøjet for at fjerne
genstridige folder. Tøjet bevarer desuden den
sprøde, nystrøgne følelse længere, når du
stryger med damp.

Dette strygejern har et smart system til
påmindelse om afkalkning, som angiver,
hvornår der er behov for afkalkning. Tryk
ganske enkelt på afkalkningsknappen på
vandtanken for at skylle kalk ud af strygejernet
og dermed garantere en langtidsholdbar
dampproduktion

Vores eksklusive Steamglide Plus-strygesål –
med sin avancerede titanbelægning og
konstruktion i seks lag – glider optimalt hen
over tøjet, uanset hvilken type tekstil, du

Du behøver aldrig at være bange for at glemme
at slukke dit strygejern. Dampstrygejernet
slukker automatisk, hvis du efterlader det
stillestående. Efterlades strygejernet på
strygesålen, slukker det automatisk efter 2
minutter. På hælstøtten slukker det automatisk
efter 8 minutter.

Dampstrygejern med OptimalTEMP-teknologi

GC4930/10

Speciﬁkationer
Teknologi
OptimalTEMP-teknologi

Nem at anvende
Navn på strygesål: SteamGlide Plus
Kapacitet: Vandtank: 330 ml
Ekstra stabil placering på højkant
Netlednings længde: 2 m
Drypstop-funktion
Ekstra stort påfyldningshul
Auto-sluk

Hurtig fjernelse af folder
Konstant damp: 45 g/min
Strøm: 2400 W
Dampskud: 210 g
Lodret damp

Størrelse og vægt
Produktets mål (B x H x L): 33,3 x 17,5 x
13,5 cm
Garanti
2 års verdensomspændende reklamationsret
Grøn eﬀektivitet
Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Kalkhåndtering
Afkalkning og rengøring: Selvrensende
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* På alle tekstiler, der tåler strygning
* Sammenlignet med GC4910

