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Säkert för alla strykbara plagg

50 g konstant ånga

Anodilium-stryksula

Strykjärn med automatisk
avstängning

 
GC5049/02

Bekymmerslös strykning, ingen inställning krävs
Med en kompakt och kraftfull ånggenerator

Stryk alla strykbara klädesplagg i silke, linne, bomull, kaschmir ... i vilken ordning du vill, utan att behöva justera.

PerfectCare Xpress ger fantastiska resultat på alla dina kläder utan att riskera att de bränns eller blir glansiga. Nu

är det verkligen enkelt att stryka.

En perfekt inställning för alla dina kläder

OptimalTemp: den perfekta kombinationen av ånga och temperatur

100 % användarvänlig, inga justeringar krävs

100 % säker på alla strykbara plagg

100 % snabb på alla sorters tyger, inget annat ångstrykjärn är snabbare

Testad och godkänd av oberoende tygexperter

Snabb och kraftfull strykning

2 400 W för snabb uppvärmning

Konstant och kraftfull ånga upp till 50 g/min

Reptålig, mycket hållbar anodilium-stryksula

Bekväm strykning

3-vägs automatisk säkerhetsavstängning

Strykjärn med smart ljusåterkoppling

Auto Steam-sensor aktiverar ångan automatiskt
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Funktioner

100 % lättanvänd

100 % användarvänlig, inga justeringar krävs.

Nu kan du stryka alla strykbara plagg ett efter

ett utan att behöva vänta eller justera

temperaturen på strykjärnet.

100 % säker

100 % säker, till och med på ömtåliga material

som silke, kashmir, ull och polyester.

Oberoende strykjärnstestinstitut har använt

PerfectCare på de mest ömtåliga strykbara

plagg som finns, och de bekräftar de

fantastiska strykresultaten.

100 % snabb

100 % snabbare strykning. Strunta i att sortera

tvätten – nu kan du få effektiv ångstrykning på

alla sorters plagg.

Testad och godkänd:

Det här strykjärnet har testats och godkänts för

dess utmärkta strykprestanda av oberoende

tygexperter som DWI, IWTO och Woolmark.

Med hjälp av Woolmark Apparel Care-

programmet kan konsumenter lättare urskilja

vilka tvättprodukter som har godkänts för

användning på ulltyger enligt Woolmark

Company. Philips är med sin exklusiva

OptimalTEMP-teknik hittills det enda företag

som certifierats enligt Woolmarks Gold-

standard. Du kan förlita dig på att Woolmark-

godkända klädvårdsprodukter passar perfekt för

alla ullplagg.

Anodilium-stryksula

Utmärkt glidförmåga, utmärkt reptålighet,

utmärkt att rengöra, utmärkt hållbarhet!

2 400 W för snabb uppvärmning

Strykjärn på 2 400 W för snabb uppvärmning

och kraftfull prestanda

Auto Steam-sensor

Med den innovativa Auto Steam-sensorn med

rörelseavkänning aktiveras ångan automatiskt

när strykjärnet flyttas på strykbrädan. Du får

alltid rätt mängd ånga för effektiv strykning av

veck, och onödig ångavgivning minimeras.

Fantastiska resultat och energisnålt.

Konstant ånga upp till 50 g/min

Konstant kraftfull ånga upp till 50 g/min för

bättre veckborttagning för alla sorters plagg.

Smart ljusåterkoppling

Med den smarta ljusåterkopplingen visas

strykjärnets status vid varje givet ögonblick.

OptimalTemp

En perfekt inställning för alla dina kläder. Alltid

perfekt kombination av ånga och temperatur

tack vare: 1) Avancerad Smart Control-

processorn som ger en perfekt kombination av

ånga och temperatur 2) Ultrakraftfull

cyklonångbehållaren som ger kraftfull och

konstant ånga för alla tyger



Ångstrykjärn med tryck GC5049/02

Specifikationer

Snabb och kraftfull strykning av veck

Stryksula: Anodilium

OptimalTEMP-teknik

Vertikal ånga

Ångmunstycke

Effekt: 2400 W

Konstant ångavgivning: 50 g/min

Bekväm strykning

Sladdlängd: 2,5 m

Lättanvänd

Vattentankskapacitet: 320 ml

Droppstopp

Mjukt handtag

Automatisk säkerhetsavstängning

Sladdförvaring: Sladdklämma

Sladdlängd: 2,5 m

Sladdens svängradie (hållare): 360 graders

sladdfrihet

Kan användas på alla tyger: Till och med på

ömtåliga tyger som silke

Hantering av kalkbeläggning

Kan användas med kranvatten

Avkalkningslösning: Avkalkningstabletter +

sköljning
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