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Strygning uden besvær, kræver ingen indstillinger
Med en kompakt, kraftfuld dampstation indeni

Stryg alle strygbare materialer fra silke til hør, fra bomuld til cashmere...i vilkårlig rækkefølge uden at justere

indstillingerne. PerfectCare Xpress leverer fantastiske resultater uden brændemærker eller skinnende pletter på

tøjet. Strygning er nu helt enkelt.

En perfekt indstilling til alt dit tøj

OptimalTemp: Den perfekte kombination af damp og temperatur

100 % brugervenligt, ingen justering nødvendig

100 % sikkert på alt tøj, der tåler strygning

100 % hurtigt på alle stoftyper, intet dampjern er hurtigere

Testet og godkendt af uafhængige tekstileksperter

Hurtig og effektiv strygning

2400 W giver hurtig opvarmning

Konstant og kraftfuld damp på op til 50 g/min

Ridsesikker og utrolig holdbar Anodilium-strygesål

Komfortabel strygning

3 metoder til auto-sluk

Strygejern med smart lysfeedbackindikator

Auto Steam Sensor aktiverer dampen automatisk
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Vigtigste nyheder

100 % brugervenligt

100 % brugervenligt, ingen justering

nødvendig. Du kan nu stryge alle typer

materiale, der kan stryges, uden at skulle vente

eller justere strygejernets temperaturindstilling.

100 % sikkert

100 % sikkert på selv de mest sarte materialer

som f.eks. silke, kashmir, uld, polyester.

Uafhængige strygetestinstitutter har anvendt

PerfectCare på de mest sarte typer stof, der kan

stryges, og de bekræfter alle absolut perfekte

strygeresultater.

100 % hurtigt

100 % hurtigt at stryge, ingen sortering er

påkrævet. Stryg alt dit tøj med mere effektiv

damp.

Afprøvet og godkendt:

Strygejernet er testet og godkendt af

uafhængige tekstileksperter hos

forskningsinstitutter såsom DWI, IWTO og

Woolmark for sin fremragende strygeevne.

Woolmark Appeal Care-programmet hjælper

kunderne med at finde kvalitetsvaskeprodukter,

der er godkendt af The Woolmark Company til

brug på uldprodukter. Philips har med sin

patenterede OptimalTEMP-teknologi indtil nu

været det eneste mærke, der har formået at

blive certificeret med guldstandarden fra

Woolmark. Du kan have tiltro til, at Woolmark-

godkendte tøjplejeprodukter passer perfekt til

uldtøj af enhver art.

Anodilium-strygesål

Fantastisk glideevne, uimodtagelig over for

ridser, utrolig nem rengøring og lang levetid!

2400 W giver hurtig opvarmning

2400 W giver hurtig opvarmning og kraftfuld

ydelse

Auto Steam Sensor

Den nyskabende Auto Steam Sensor med

bevægelsesregistrering aktiverer dampen

automatisk, når strygejernet bevæges på

strygebrættet. Dermed får du altid den rette

mængde damp til effektiv fjernelse af folder,

samtidig med at der ikke går så meget damp til

spilde. Fantastiske resultater og

energibesparelse.

Konstant damp på op til 50 g/min

Konstant og kraftfuld damp på op til 50 g/min

for bedre fjernelse af folder fra alt dit tøj.

Smart lysfeedback

Smart lysfeedback viser strygejernets status på

et hvilket som helst tidspunkt.

OptimalTemp

Én perfekt indstilling til alt dit tøj. Altid den

perfekte kombination af damp og temperatur

pga.: 1) Avanceret intelligent kontrolprocessor

indstiller den perfekte kombination af damp og

temperatur 2) Det ultrakraftige

cyklondampkammer leverer kraftfuld, konstant

damp til alle materialer
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Specifikationer

Hurtig og effektiv fjernelse af folder

Strygesål: Anodilium

OptimalTEMP-teknologi

Lodret damp

Steam Tip

Strøm: 2400 W

Konstant damp: 50 g/min

Komfortabel strygning

Ledningslængde: 2,5 m

Nem at anvende

Kapacitet: Vandtank: 320 ml

Drypstop-funktion

Blødt greb

Automatisk sikkerhedsafbryder

Ledningsopbevaring: Ledningsklemme

Netlednings længde: 2,5 m

Ledningsbevægelse (drejefunktion): 360

graders ledningsfrihed

Sikker for alle stoffer: Selv for sarte som f.eks.

silke

Håndtering af kalk

Brug vand fra vandhanen

Calc Clean: Anti-kalktabletter + skylning
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