
Strykejern med
dampgenerator

SpeedCare

 
Pumpetrykk på maks 4 bar

Fast vannbeholder på 1,2 liter

 
GC6601

Stryk raskere med dobbelt

så mye damp**

Philips SpeedCare dampbeholder gir mer damp enn et dampstrykejern. Ved å

bruke strykejernet Philips SpeedCare med dampbeholder kan du nyte mer

kvalitetstid med familien, fordi du reduserer tiden du bruker på å stryke.

Rask og kraftig stryking

Pumpetrykk på maks 4 bar

Klar for bruk på to minutter med ubegrenset påfylling

Strykesåle med slippbelegg

Fyll på vannbeholderen når som helst, selv mens du stryker

Tupp for trippel presisjon gir optimal kontroll og sikt

Kontinuerlig damp med opptil 95 g/min

Behagelig stryking

Slås av automatisk for økt sikkerhet og strømsparing

Vannbeholder på 1,2 l, kan etterfylles fyll når som helst under stryking

Kompakt og lett strykejern for enklere oppbevaring

Lett å bruke

Intelligent lyd- og lysaktivert kalkrenspåminnelse

Vertikal damp for å fjerne skrukker på hengende tøy



Strykejern med dampgenerator GC6601/20

Høydepunkter Spesifikasjoner

Fyll på vannbeholderen når som helst

Med den separate vannbeholderen kan du fylle

på vannbeholderen når som helst, selv mens

du stryker, uten å vente.

Dampen er klar på to minutter

Dampen er klar for bruk på to minutter og kan

etterfylles når som helst under strykingen.

Smart Calc Clean

Smart Calc Clean er en integrert funksjon for

avkalking og rengjøring for å beskytte

apparatet. Strykejernet med dampgenerator gir

deg påminnelser om å utføre avkalkingen for å

sikre optimal dampytelse, lang levetid og for å

unngå hvite flak. Pass på at du alltid bruker

Smart Calc-beholderen som følger med

apparatet.

Vertikal damp

Dette strykejernet fra Philips har en vertikal

dampfunksjon for å fjerne skrukker på

hengende tøy.

Vannbeholder på 1,2 liter

SpeedCare dampgenerator har en

vannbeholder på 1,2 l som gjør at du kan stryke

i mer enn én time, og du slipper å fylle på

vann hver gang du har en haug med tøy som

skal strykes. Teknologien gjør at du også kan

fylle vannbeholderen mens du stryker, uten å

måtte vente på at apparatet avkjøles i to timer.

Tupp for trippel presisjon

Tuppen på dette strykejernet fra Philips er

nøyaktig på tre måter: Det har en spiss tupp, et

knappespor og en stilig design. Tupp for trippel

presisjon gjør at du kan nå selv de vanskelige

områdene, f.eks. rundt knapper eller mellom

folder.

Strykesåle med slippbelegg

Strykesålen på strykejernet fra Philips har et

slippbelegg som sørger for god glid på alle

slags stoffer.

Kontinuerlig damp

Mer damp gjør strykingen mer effektiv. Den

unike teknologien i strykejernet med

dampgenerator fra Philips genererer kraftig

damp, slik at strykingen går lett og blir bedre

og mer effektiv.

Pumpetrykk på maks 4 bar

Mer damp gjør strykingen mer effektiv. Kraftig

damp genereres jevnt og trenger dypt inn i

stoffet slik at strykingen blir mer effektiv og

bedre. Dampen kan reguleres etter eget behov.

Kompakt og lett

Dampgeneratoren SpeedCare har en svært

kompakt størrelse og er 40 % mer kompakt enn

andre dampgeneratorer på markedet. På grunn

av dette får du også fordelen av at

dampgeneratoren er lett å bære. Selv om du

har et lite strykebrettet og alltid legger

strykejernet på gulvet, kan du nå plassere det

enkelt på strykebrettet. Nå kan du enkelt bære

strykejernet med dampgenerator med deg

overalt og oppbevare det hvor som helst i

hjemmet.

Automatisk avslåing

Automatisk sikkerhetsutkobling gjør at

apparatet slås av automatisk hvis det ikke har

vært brukt på noen minutter, også for å spare

strøm.

Rask og effektiv fjerning av skrukker

Strykesåle: Slippbelegg

Vertikal damping

Trykk: Pumpetrykk på maks 4 bar

Drift: 2400 W

Kontinuerlig damputslipp: 95 g/min

Lett å bruke

Kapasitet for vanntank: 1200 ml

Fylle på og tømme ut vann: Ekstra stort

påfyllingshull

Fyll på når som helst

Oppvarmingstid: 2 min

Automatisk sikkerhetsutkobling

Oppbevaring av slange: Oppbevaringsrom for

slange

Ledningsfrihet (dreier): 180 graders

bevegelsesfrihet med ledningen

Slangelengde: 1,6 m

Lengde på nettledning: 1,8 m

Bærekraft

Garanti: 2 år

Kalkhåndtering

Egnet til vann fra springen

Kalkrensløsning: Smart Calc Clean

Påminnelse om kalkrens

Filtrert vann anbefales

Tekniske spesifikasjoner

Vekt på strykejern: 1,1 kg

Vekt på strykejern + base: 2,6 kg

Produktmål: 19,8 x 21,7 x 34,6 cm

Mål, emballasje: 26,4 x 30,3 x 40,4 cm

* *sammenlignet med dampjernet GC1480 fra Philips

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten

varsel. Varemerker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive eiere.

Utgivelsesdato

2019‑02‑08

Versjon: 5.0.1

EAN: 08 71010 37063 42

www.philips.com

http://www.philips.com/

