
Strykjärn med
ånggenerator

SpeedCare

 
Max 4 bars pumptryck

1,2 l fast vattenbehållare

 
GC6601

Stryker snabbare med

2 x mer ånga**

Philips SpeedCare-ånggenerator ger mer ånga än ett ångstrykjärn, vilket gör att

strykningen går snabbare. Få mer kvalitetstid med familjen tack vare minskad

stryktid med Philips SpeedCare-ånggeneratorstrykjärn.

Snabb och kraftfull strykning

Max 4 bars pumptryck

Klar att använda på två minuter, med obegränsad påfyllning

Non-Stick-beläggning på stryksula

Fyll på vattentanken när som helst, även under strykning

Spets för tredubblad precision som ger optimal kontroll och sikt

Konstant ångutsläpp upp till 95 g/min

Bekväm strykning

Stängs av automatiskt för säkerhet och energibesparing

1,2 l vattenbehållare som du kan fylla på när som helst under strykningen

Kompakt storlek och låg vikt för enklare förvaring

Lättanvänd

Smart påminnelse om avkalkning med ljud och ljus

Vertikal ånga för borttagning av veck på hängande tyg



Strykjärn med ånggenerator GC6601/20

Funktioner Specifikationer

Fyll på vattentanken när som helst

Med den separata vattentanken kan du fylla på

vatten när som helst, även under strykning,

utan att vänta.

Ångan är klar efter två minuter

Ångan kan användas efter två minuter och kan

fyllas på när som helst under strykningen.

Smart avkalkning

Smart avkalkning är en inbyggd funktion för

avkalkning och rengöring som skyddar

apparaten. Du får en påminnelse när det är

dags att avkalka ångstrykjärnet. Det

säkerställer optimal ångprestanda och lång

livslängd och gör att du slipper vita avlagringar

på plaggen. För maximal bekvämlighet ska du

använda den smarta avkalkningsbehållaren

som medföljer apparaten.

Vertikal ånga

Det här strykjärnet från Philips har en vertikal

ångfunktion för borttagning av veck på

hängande tyg.

1,2 l vattenbehållare

SpeedCare-ånggeneratorn har en

vattenbehållare på 1,2 l så att du kan stryka i

över en timme utan att du behöver fylla på lika

ofta när du har mycket tvätt. Med den här

tekniken kan du också fylla på

vattenbehållaren medan du stryker utan att

kyla ned apparaten för att vänta i 2 timmar.

Spets för tredubblad precision

Det här Philips-strykjärnet ger dig en exakt

strykning tack vare 3 faktorer: det är spetsigt,

har en knappskåra och är tunt och smidigt.

Spetsen för tredubblad precision gör det

möjligt för dig att komma åt även på de

knepigaste ställena, t.ex. runt knappar och

mellan veck.

Non-Stick-stryksula

Stryksulan på Philips-strykjärnet har en

speciell non-stick-beläggning som ger bra

glidförmåga på alla material.

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.

Max 4 bars pumptryck

Ju mer ånga, desto snabbare strykning. Jämn

kraftfull ånga genereras och tränger djupt in i

plagget för en snabbare och bättre strykning.

Du kan reglera ångtrycket efter dina egna

behov.

Kompakt storlek och låg vikt

SpeedCare-ånggeneratorn har en mycket

kompakt storlek, och är 40 % mer kompakt än

andra ånggeneratorer på marknaden. Tack vare

det blir det enkelt för dig att bära med dig din

ånggenerator. Även du har en liten strykbräda

och alltid lägger ditt strykjärn med

ånggenerator på golvet kan du nu enkelt

använda din strykbräda. Nu kan du enkelt ta

med dig ditt strykjärn med ånggenerator

överallt, och förvara det var som helst där

hemma.

Automatisk avstängning

Den automatiska

säkerhetsavstängningsfunktionen stänger av

apparaten när den inte har använts på några

minuter och sparar även energi.

Snabb och kraftfull strykning av veck

Stryksula: Non-stick

Vertikal ångstrykning

Tryck: Max 4 bars pumptryck

Effekt: 2400 W

Konstant ångavgivning: 95 g/min

Lättanvänd

Vattentankskapacitet: 1200 ml

Fylla på och tömma ur vatten: Extra stort

påfyllningshål

Fyll på när som helst

Uppvärmningstid: 2 min

Automatisk säkerhetsavstängning

Slangförvaring: Utrymme för slangförvaring

Sladdens svängradie (hållare): Sladden kan

svänga runt 180 grader

Slanglängd: 1,6 m

Sladdlängd: 1,8 m

Hållbarhet

Garanti: 2 år

Hantering av kalkbeläggning

Kan användas med kranvatten

Avkalkningslösning: Smart avkalkning

Påminnelse om avkalkning

Filtrerat vatten rekommenderas

Tekniska specifikationer

Strykjärnets vikt: 1.1 kg

Strykjärnets vikt + basenhet: 2,6 kg

Produktstorlek: 19,8 x 21,7 x 34,6 cm

Förpackningens mått: 26,4 x 30,3 x 40,4 cm

* * Jämfört med Philips ångstrykjärn GC1480
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