
Strykejern med
damp med trykk

PerfectCare Xpress

 
Sikkert på alle plagg som kan
strykes

50 g konstant damp

Anodilium-strykesåle

Strykejern, auto.
sikkerhetsutkobling

 
GC5049/02

Enkel stryking, ingen innstilling er nødvendig
Med kompakt og kraftig dampgenerator

Stryk alle plagg som kan strykes, enten de er laget av silke, lin, bomull eller kasjmir … i hvilken som helst

rekkefølge uten å justere temperaturen. PerfectCare Xpress gir flotte resultater uten at det er fare for å brenne

plaggene eller påføre dem en glanset overflate. Nå er det enkelt å stryke.

Én perfekt innstilling for alle klærne

OptimalTemp: den perfekte kombinasjonen av damp og temperatur

100 % brukervennlig, ingen justering kreves

100 % sikker på alle strykbare plagg

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

Testet og godkjent av uavhengige tekstileksperter

Rask og kraftig stryking

2400 W for rask oppvarming

Konstant og kraftig damp på opptil 50 g/min

Ripesikker og svært slitesterk anodilium-strykesåle

Behagelig stryking

Tre måter for automatisk sikkerhetsutkobling

Strykejern med indikator for smart lystilbakemelding

Automatisk dampsensor aktiverer dampen automatisk



Strykejern med damp med trykk GC5049/02

Høydepunkter

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.

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.

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.

Anodilium-strykesåle

Utmerket gli, svært ripesikker, enkel rengjøring

og enestående slitestyrke.

2400 W for rask oppvarming

2400 W for rask oppvarming og kraftig ytelse

Automatisk dampsensor

Den nyskapende automatiske dampsensoren

med bevegelsesregistrering aktiverer dampen

automatisk når du beveger strykejernet på

strykebrettet. Dette gir deg alltid den riktige

mengden damp for effektiv fjerning av skrukker,

samtidig som det reduserer bortkastet damp.

Flotte resultater og energibesparende.

Konstant damp på opptil 50 g/min

Konstant og kraftig damp på opptil 50 g/min

for bedre fjerning av skrukker på alle plagg.

Smart lystilbakemelding

Smart lystilbakemelding viser statusen på

strykejernet når som helst.

OptimalTemp

Én perfekt innstilling for alle klærne dine. Alltid

den perfekte kombinasjonen av damp og

temperatur fordi: 1) Advanced Smart Control-

prosessor angir den perfekte kombinasjonen av

damp og temperatur 2) Det svært kraftige,

virvlende dampkammeret gir kraftig og konstant

damp for alle stoffer



Strykejern med damp med trykk GC5049/02

Spesifikasjoner

Rask og effektiv fjerning av skrukker

Strykesåle: Anodilium

OptimalTEMP-teknologi

Vertikal damp

Dampspiss

Drift: 2400 W

Kontinuerlig damputslipp: 50 g/min

Behagelig stryking

Ledningslengde: 2,5 m

Lett å bruke

Kapasitet for vanntank: 320 ml

Dryppstopp

Mykt håndtak

Automatisk sikkerhetsutkobling

Ledningsoppbevaring: Ledningsklemme

Lengde på nettledning: 2,5 m

Ledningsfrihet (dreier): 360 graders

ledningsfrihet

Sikker på alle stoffer: Selv på tynne, fine

stoffer som silke

Kalkhåndtering

Egnet til vann fra springen

Kalkrensløsning: Kalkfjerningstabletter +

skylling
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