
Strygejern med
dampstation

SpeedCare

 
Maks. 4 bar pumpetryk

1,2 l fast vandbeholder

 
GC6601

Hurtigere strygning med dobbelt

så meget damp**

Philips SpeedCare-dampstation genererer mere damp end et strygejern, hvilket

hjælper dig med at gøre strygningen hurtigere. Få mere kvalitetstid med din familie

takket være den reducerede strygetid pga. Philips SpeedCare-strygejernet med

dampstation.

Hurtig og effektiv strygning

Maks. 4 bar pumpetryk

Klar til brug på 2 minutter med ubegrænset påfyldning

Strygesål med non-stick-belægning

Genopfyld vandtanken når som helst, selv under strygningen

Triple Precision Tip giver optimal kontrol og synlighed

Konstant damp op til 95 g/min

Komfortabel strygning

Automatisk slukning for sikkerhed og energibesparelse

1,2 l vandbeholder og genopfyldning når som helst under strygningen

Strygejern i kompakt størrelse og let vægt, der gør det nemmere at opbevare

Nem at anvende

Intelligent Calc Clean-påmindelse med lyd og lys

Vertikal damp til at fjerne folder fra tøj på bøjle



Strygejern med dampstation GC6601/20

Vigtigste nyheder Specifikationer

Genopfyld vandtanken når som helst

Den separate vandtank giver mulighed for at

genopfylde når som helst, selv under

strygningen, uden at skulle vente.

Damp er klar på 2 minutter

Dampen er klar til brug på 2 minutter og kan

genpåfyldes når som helst under strygningen.

Smart Calc Clean

Smart Calc Clean er en integreret afkalknings-

og rengøringsfunktion, der beskytter dit

apparat. For at sikre optimal dampproduktion,

langvarig levetid og for at undgå hvide flager

vil strygejernet med dampstation minde dig

om at gennemføre afkalkningsprocessen. Den

mest praktiske løsning er at sørge for altid at

benytte Smart Calc Clean-beholderen, der

følger med apparatet.

Lodret damp

Dette Philips-strygejern har en lodret

dampfunktion til udglatning af folder i tøj, der

er hængt op.

1,2 liters vandbeholder

SpeedCare-strygejernet med dampstation har

en vandbeholder med 1,2 l kapacitet, der giver

dig mulighed for at stryge i mere end 1 time,

og som hjælper dig med at reducere behovet

for påfyldning ved store mængder tøj.

Teknologien giver dig også mulighed for at

fylde vandbeholderen op under strygning,

uden at du behøver at køle apparatet ned i 2

timer først.

Triple Precision Tip

Spidsen af dette Philips-strygejern er præcis

på 3 måder: Det har en spids forende, en

knaprille og et slankt design. Triple Precision

Tip giver dig mulighed for at kunne nå selv de

mest besværlige områder, f.eks. omkring

knapperne eller ved plisseringer.

Non-stick-strygesål

Strygesålen på dit Philips-strygegejern er

forsynet med en særlig belægning, der gør, at

den glider godt på alle slags tekstiler.

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.

Maks. 4 bar pumpetryk

Jo mere damp, desto hurtigere strygning. Der

dannes en jævnt kraftig dampstråle, som

trænger dybt ind i tøjet og gør strygningen

hurtigere og bedre. Dampintensiteten kan

reguleres efter behov.

Kompakt størrelse og let vægt

SpeedCare-dampstationen er meget kompakt i

størrelsen, 40 % mere kompakt end

dampstationer på markedet. På grund af dette

giver den dig samtidig fordelen ved, at

dampstrygejernet ikke er så tungt at

transportere. Selvom du har et lille strygebræt

og altid sætter dit strygejern med

dampstationen på gulvet, kan du nu placere

det nemt på strygebrættet, og nu kan du nemt

flytte strygejernet med dampstationen rundt

overalt i hjemmet.

Auto-sluk

Sikkerhedsafbryderen slukker automatisk

apparatet, hvis det ikke har været i brug i et par

minutter for at spare energi.

Hurtig og effektiv fjernelse af folder

Strygesål: Slip-let-belægning

Lodret dampning

Tryk: Maks. 4 bar pumpetryk

Strøm: 2400 W

Konstant damp: 95 g/min

Nem at anvende

Kapacitet: Vandtank: 1200 ml

Påfyldning af vand og tømning: Ekstra stort

påfyldningshul

Fleksibel genopfyldning

Opvarmningstid: 2 min

Automatisk sikkerhedsafbryder

Opbevaring af slange: Opbevaringsrum til

slange

Ledningsbevægelse (drejefunktion): 180

graders ledningsbevægelse

Ledningslængde: 1,6 m

Netlednings længde: 1,8 m

Bæredygtighed

Garanti: 2 år

Håndtering af kalk

Brug vand fra vandhanen

Calc Clean: Smart Calc Clean

Calc Clean påmindelse

Filtreret vand anbefales

Tekniske specifikationer

Strygejernets vægt: 1,1 kg

Vægt på strygejern + base: 2,6 kg

Produktmål: 19,8 × 21,7 × 34,6 cm

Emballagens mål: 26,4 × 30,3 × 40,4 cm

* *sammenlignet med Philips-dampstrygejern GC1480
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