
Dampstation

6400 series

 

Transportlås

Metal

 
GC6450

Stryg dobbelt så hurtigt med damp under tryk.

Kompakt og kraftfuldt strygesystem med transportlås

Nyd den praktiske kompakte dampstation, som er nem at transportere, og stryg

dobbelt så hurtigt med damp under tryk.

Hurtig og effektiv strygning

Damptryk på op til 4 bar for hurtig strygning

Konstant damp på op til 100 g/min

Komfortabel strygning

Ergonomisk og let strygejern på 1,2 kg

Strygesål med non-stick-belægning

Nem at anvende

Lås strygejernet sikkert fast på basestationen

Variabel indstilling af damp til alle typer tøj

Nem opsætning og opbevaring

ECO-indstilling: Spar på energiforbruget

Spar 20 % på energi- og 40 % på vandforbruget



Dampstation GC6450/02

Vigtigste nyheder Specifikationer

Konstant damp

Jo mere damp, desto hurtigere strygning. Den

unikke teknologi i et Philips-strygejern med

dampstation genererer kraftig damp, hvilket gør

strygningen nemmere, bedre og hurtigere.

Ergonomisk strygejern

Strygejernets ergonomiske design sikrer

komfortabel strygning med mindre belastning

af håndleddet. Det opadskrånende håndgreb

sikrer en naturlig stilling, så belastningen

reduceres. Strygejernets design sikrer tillige, at

du undgår den gentagne bevægelse ved at

stille strygejernet på højkant. Strygejernet er let

(1,2 kg) for at sikre nem og komfortabel

strygning.

Damptryk på op til 4 bar

Stryg dobbelt så hurtigt med damp under tryk.

Damp under tryk trænger dybt ind i tøjet og gør

det hurtigt og nemt at stryge - selv besværlige

tekstiler.

Sikkerhedstransportlås

Dit strygejern med dampstation leveres med

en sikkerhedstransportlås. Du kan låse

strygejernet sikkert på basen, så risikoen for, at

nogen berører den varme strygesål, reduceres.

Du kan også nemt bære dampstationen.

Komfortabel strygning

Anti-kalk-behandling: Nemt rensesystem

Ledningslængde: 1,9 m

Ergonomisk designet strygejern: Ergonomisk

designet strygejern for komfortabel strygning

Ledningslængde: 1,7 m

Sikker brug: Overophedningssikring

Brug vand fra vandhanen

Kapacitet: Vandtank: 800 ml

Fjernelse af folder

Konstant damp: Op til 100 g/min.

Damp under tryk: Op til 4 bar

Strygesål: Optimalt damphulmønster

Lodret damp: Konstant lodret damp

Nem at anvende

Kontrol: Dampindikator, Temperaturindikator,

Variabel dampindstilling, Indikator for tom

vandtank

Nem at indstille og opbevare: Transportlås,

Kompakt design, Nem opbevaring af

ledning/slange

Når ind i vanskeligt tilgængelige områder:

Knaprille, Steam Tip

Fantastisk glideevne

Strygesål: Non-stick-strygesål

Tekniske specifikationer

Watt: damptank: 1370

Frekvens: 50-60

Watt: strygejern: 800

Opstartstid: 6

Spænding: 220 - 240

Vægt og dimensioner

Produktmål: 319 x 199 x 166

Produktvægt: 5,25
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