
 

 

Philips 6400 series
Strykesystem med trykk

70 g

GC6405
Doble strykehastigheten med damp med trykk
Kompakt og kraftig strykesystem
Få alle fordelene til et strykejern med kompakt størrelse, og doble strykehastigheten med 
damp med trykk.

Rask og kraftig stryking
• Damptrykk på opptil 4 bar for rask stryking
• Kontinuerlig damp på opptil 70 g/min for rask fjerning av skrukker

Behagelig stryking
• Ergonomisk og lett strykejern på 1,2 kg
• Glatt og varig strykesåle i rustfritt stål

Lett å bruke
• Enkel installasjon og oppbevaring

Kommer til på vanskelige steder
• Med dampspissen kommer du til med dampen på vanskelige steder



 Damptrykk på opptil 4 bar

Doble strykehastigheten med damp med trykk. 
Damp med trykk trenger dypt inn i stoffene, noe som 
gjør det raskt og enkelt å stryke, selv vanskelige 
stoffer.

Ergonomisk strykejern

Den ergonomiske utformingen på strykejernet gir 
deg komfortabel stryking ved å legge mindre 
belasting på håndleddet. Håndtaket skråner oppover, 
slik at du får en naturlig stilling som reduserer 
belastningen når du stryker. Med denne utformingen 
slipper du også de repetitive bevegelsene ved å sette 
strykejernet på høykant. Strykejernet er lett (1,2 kg), 
slik at strykingen blir enkel og komfortabel.

Kontinuerlig damp på opptil 70 g/min
Kontinuerlig damp på opptil 70 g/min hjelper til med 
å fjerne alle skrukker effektivt.

Enkel installasjon og oppbevaring

Enkel installasjon og oppbevaring

Strykesåle i rustfritt stål

Glatt og varig strykesåle i rustfritt stål

Dampspiss

Den unike dampspissen kombinerer en spesielt spiss 
tupp på strykesålen med spesielle forlengede 
dampåpninger i spissen, for å nå langt inn i de minste 
og vanskeligste områdene for de beste resultatene.
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Spesifikasjoner
Behagelig stryking
• Egnet til vann fra springen
• Ekstra lang slange for maksimal rekkevidde: 1,7 m
• Ekstra lang ledning for maksimal rekkevidde: 1,9 m
• Ergonomisk strykejernutforming: Ergonomisk 

utformet strykejern for komfortabel stryking

Sikker stryking
• Sikkerhetsstopp ved overoppheting: Forhindrer at 

vannbeholderen blir overopphetet
• Fire gummiføtter: Kontroller at foten ikke sklir

Mål og vekt
• Vekt (inkl. emballasje): 5,25 kg
• Pall: 40 deler
• Mål: 319 x 199 x 166 mm

Glatt
• Belagt strykesåle for super gli

Enkel installasjon og oppbevaring
• Oppbev. av ledning og slange: Integrert 

oppbevaringsrom for ledning og slange
• Kompakt design: Kompakt design gjør det enkelt å 

oppbevare og håndtere

Tekniske spesifikasjoner
• Spenning: 230 V
• Frekvens: 50–60 Hz
• Wattforbruk, vannbeholder: 1370 W
• Wattforbruk, strykejern: 800 W
• Oppstartstid: 6 minutt(er)
• Kapasiteten på vannbeholderen: 800 ml

Full kontroll
• Klar-lampe for stryketemperatur

Lengre levetid
• Inox-vannbeholder med eksternt varmeelement: 

Rustfritt dampkammer
• Avkalking: Skyll vannbeholderen etter hver 10. 

strykeøkt

Fjerner skrukker enkelt
• Kontinuerlig vertikal damp: For hengende tøy
• Optimalt viftemønster: For den beste 

dampfordelingen

Kommer til på vanskelige steder
• Knappespor: Gjør det raskere å stryke langs 

knapper og sømmer
• Dampspiss: Du kan stryke steder der det er 

vanskelig å komme til

Rask og kraftig stryking
• Kontinuerlig damp: opptil 90 g/min
• Damptrykk: Opptil 4 bar
•
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