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tryckånga
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Bärlås

METAL

 
GC6450

Tryckånga gör att det går dubbelt så fort att

stryka

Kompakt kraftfullt strykningssystem med bärlås

Få all bekvämlighet som ett kompakt och bärbart systemstrykjärn ger och dubbla

din strykhastighet med tryckånga.

Snabb och kraftfull strykning

Ångtryck på upp till 4 bar för snabb strykning

Konstant ångutsläpp upp till 100 g/min

Bekväm strykning

Ergonomiskt och lätt strykjärn, 1,2 kg

Non-Stick-beläggning på stryksula

Lättanvänd

Lås strykjärnet ordentligt vid basstationen

Flera ånginställningar för att passa varje klädesplagg

Enkel installation och förvaring

ECO-inställning: Spara energi

Minska energiförbrukningen med 20 % och vattenförbrukningen med 40 %



Stryksystem med tryckånga GC6450/02

Funktioner Specifikationer

Konstant ånga

Ju mer ånga, desto snabbare strykning. Den

unika tekniken som används i ett strykjärn med

ånggenerator från Philips genererar kraftfull

ånga vilket gör strykningen enklare, bättre och

snabbare.

Ergonomiskt strykjärn

Det ergonomiskt utformade strykjärnet

underlättar komfortabel strykning genom att

lägga mindre belastning på handleden. Det

uppåtlutande handtaget garanterar en naturlig

position och minskar ansträngningen under

strykningen. Strykjärnsdesignen förhindrar

upprepade rörelser som att placera strykjärnet

på högkant. Strykjärnet är lätt (1,2 kg) för en

enkel och bekväm strykning.

Ångtryck på upp till 4 bar

Fördubbla hastigheten på strykningen med

tryckånga. Tryckångan tränger djupt in i tyget

och gör strykningen snabb och enkel, även

med svåra tyger.

Säkert bärlås

För strykjärnet med ånggenerator ingår ett

säkert bärlås. Lås strykjärnet till basdelen,

vilket gör den säkrare och minskar risken för att

någon skulle komma åt den varma stryksulan.

Du kan också bära ånggeneratorn på ett

smidigt sätt.

Bekväm strykning

Avkalkningshantering: Enkel sköljning

Sladdlängd: 1,9 m

Ergonomisk strykdesign: Ergonomiskt

utformat

strykjärn för bekväm strykning

Slanglängd: 1,7 m

Säker användning: Säkerhetsavstängning vid

överhettning

Kan användas med kranvatten

Vattentankskapacitet: 800 ml

Veckborttagning

Konstant ånga: Upp till 100 g/min

Tryckånga: Upp till 4 bar

Stryksula: Optimalt ventilationsmönster

Vertikal ånga: Konstant vertikal ånga

Lättanvänd

Kontroll: Klarlampa för ånga,

Temperaturlampa, Justerbar ånginställning,

Lampa för tom vattentank

Enkel att installera och förvara: Bärlås,

Kompakt design, Enkel sladd- och

slangförvaring

Når svåråtkomliga områden: Knappskåra,

Ångmunstycke

Lättglidande

Stryksula: Non-Stick-stryksula

Tekniska specifikationer

Wattal, ångenhet: 1 370

Frekvens: 50-60

Wattal, strykjärn: 800

Starttid: 6

Spänning: 220 - 240

Vikt och mått

Produktstorlek: 319 x 199 x 166

Produktvikt: 5,25
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