
 

Dampstrykejern med
OptimalTEMP-teknologi

Azur Advanced

 
Kraftfullt dampstrykejern på
2400 W

Stryk alle plagg med én
innstilling

45 g/min konstant damp, 210 g
dampstøt

Smart hurtigavkalkings-funksjon

 

GC4930/10

Kraftfullt dampstrykejern
Garantert ingen brennmerker med OptimalTemp-teknologi

Nå har den blitt enda bedre! Vår etterfølger til det storselgende dampstrykejernet

GC4910 har 20 % kraftigere dampstøt og i tillegg mer stilren design! Med den

innovative OptimalTemp-teknologien kan du stryke alt fra jeans til silke uten å

behøve å endre innstilling eller risikere brennmerker! Å bruke damp når du stryker

gjør at plaggene ikke blir skitne like fort og holder seg fine lengre.

Intelligent stryking for maksimal anvendelighet

Optimal Temp – én temperatur for alle typer tekstil!

Enklere og raskere stryking

Dyp, gjennomtrengende damp for en langvarig nystrøken følelse

Vedlikehold og stell pent med klærne

Dampstøt på opptil 210 g som utsletter gjenstridige skrukker

2400 W for rask oppvarming og kraftig ytelse

Behagelig stryking

Smart Calc-funksjon som minner deg på om at du må fjerne kalk fra strykejernet

SteamGlide Plus-strykesåle sørger for at strykejernet glir optimalt

Automatisk sikkerhetsutkobling når du går fra strykejernet



Dampstrykejern med OptimalTEMP-teknologi GC4930/10

Høydepunkter

Optimal Temp – én temperatur for alle typer

tekstil!

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

typer tekstil du måtte komme på å stryke. Du

kan stryke alt fra jeans og silke, lin og kasjmir

med en og samme innstilling – garantert ingen

brennmerker! Philips dampstrykejern med

OptimalTEMP gjør strykingen både enklere og

raskere. Teknikken er testet og godkjent av

uavhengige tekstileksperter for sin utmerkede

strykeytelse. Perfekt resultat uten anstrengelse

– og garantert uten brennmerker!

Dyp, gjennomtrengende damp

Når du stryker plaggene med damp blir de ikke

skitne like fort, og holder seg fine lengre. Hvis

du i tillegg bruker et strykejern med damp

beholder de den velstelte, nystrøkne følelsen

lengre. Takket være den spesielle designen for

maksimal dampgjennomtrenging kan nå 20 %

mer damp trenge gjennom materialet – både

mer effektivt og raskere!

Dampstøt på opptil 210 g

Philips dampstrykejern har kraftig damp som

hjelper til mens du stryker. Damp trenger

dypere inn i stoffet for å enkelt fjerne

motstridige skrukker. Plaggene beholder i

tillegg den velstelte, nystrøkne følelsen lengre

når du stryker med damp.

2400 W for rask oppvarming

Det kraftfulle strykejernet på 2400 watt varmes

raskt opp og har en kraftfull ytelse. Strykejernet

har også en stor vanntank på 330 ml og en

lang ledning på 2 m for å gjøre strykingen

enda enklere.

Vedlikehold og stell pent med klærne

Bruker du å levere de mest ømtålige plaggene

til rens? OptimalTemp er trygg å bruke på sarte

plagg som kasjmir, silke, ull eller blonder. Når

du stryker plaggene blir de ikke skitne like fort

og holder seg fine lengre. Hvis du i tillegg

bruker et dampstrykejern beholder de den

velstelte, nystrøkne følelsen lengre. Du

forlenger plaggets levetid, verner om miljøet og

slipper i tillegg å vaske eller levere det til rens

like ofte!

SteamGlide Plus-strykesåle

Vår eksklusive Steamglide Plus-strykesåle –

med avansert titanbelegg og seks lag med

belegg – gir optimal glideevne uansett hvilken

type tekstil du stryker på. Nonstick-belegg gjør

at dampstrykejernet aldri lugger mot

underlaget, og det er i tillegg motstandsdyktig

mot riper og lett å rengjøre.

Smart Calc-funksjon med påminnelse

Dette strykejernet har en Smart Calc-funksjon

med påminnelse som indikerer når du må

avkalke det. Trykk på knappen for kalkrens på

vannbeholderen for å skylle bort kalkbelegg fra

strykejernet. Dette sørger for langvarig

dampytelse

Slår seg automatisk av

Du behøver aldri å bekymre deg for å glemme

å slå av strykejernet. Dampstrykjernet slås av

hvis du forlater det stillestående. Hvis

strykejernet forlates på strykesålen slås det

automatisk av etter 2 minutter – på hælstøtten

slås det automatisk av etter 8minutter.



Dampstrykejern med OptimalTEMP-teknologi GC4930/10

Spesifikasjoner

Teknologi

OptimalTEMP-teknologi

Rask fjerning av skrukker

Kontinuerlig damp: 45 g/min

Drift: 2400 W

Dampstøt: 210 g

Vertikal damp

Lett å bruke

Navn på strykesåle: SteamGlide Plus

Kapasitet for vanntank: 330 ml

Ekstra stabil vertikal støtte

Lengde på nettledning: 2 m

Dryppstopp

Ekstra stort påfyllingshull

Slår seg automatisk av

Kalkhåndtering

Avkalking og rengjøring: Selvrensende

Størrelse og vekt

Produktmål (B x H x L): 33,3 x 17,5 x 13,5 cm

Garanti

To års verdensomspennende garanti

Grønn effektivitet

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

* På alle strykbare stoffer

* Sammenlignet med GC4910
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