
Strygejern med
dampstation

PerfectCare
Compact Essential

 
Maks. 5,5 bar pumpetryk

Op til 280 g dampskud

1,3 liters fast vandtank

Transportlås

 
GC6833/30

Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*
Garanteret ingen skader på tøjet pga. høje temperaturer*

Kraftig, konstant damp virker hurtigere end et dampstrygejern – takket være

OptimalTEMP-teknologi uden behov for bestemte temperatur- og

dampindstillinger. Kompakt og let med nem opbevaring.

Ingen indstillinger af temperatur og ingen skader pga. høj temp.

OptimalTEMP-teknologi kræver ingen temperaturindstillinger

Ingen skader på tøjet pga. høje varmegrader – garanteret

Hurtig og effektiv

Kraftig damp fjerner folder effektivt

SteamGlide Plus-strygesål, der giver ultimativ glideevne

Calc-Clean-beholder medfølger – ingen patroner, ingen ekstra omkostninger

Kompakt og praktisk

Let og kompakt til nem brug og opbevaring

Stor tank til længerevarende brug

Transportlås til sikker og nem transport

Strygejernet slukker automatisk, når det står ubenyttet



Strygejern med dampstation GC6833/30

Vigtigste nyheder

Ultrakraftig damp

En kraftig, konstant dampproduktion klarer selv

de tykkeste stoffer uden besvær. Se vanskelige

folder smelte væk med et ekstra dampskud,

lige hvor du har brug for det. Denne ekstra

damp er også perfekt til lodret dampning for

opfriskning af tøj og gardiner.

Intet behov for temperaturindstilling

Stryg alt fra cowboybukser til silke uden at

regulere temperaturen. Takket være

OptimalTemp er drejeknapper eller indstillinger

ikke nødvendige. Du behøver ikke længere

sortere vasketøj eller vente på, at strygejernet

varmer op og køler af. Du kan stryge alle stoffer

når som helst.

Sikkerhedstransportlås

Lås strygejernet sikkert fast på basestationen

for nem transport rundt i huset og for at

mindske risikoen for utilsigtet at komme i

kontakt med den varme strygesål.

1,3 liters vandtank

En 1,3 liters gennemsigtig tank giver dig mere

end 1 times kontinuerlig brug. Du kan tydeligt

se, hvor meget vand der er tilbage, og du kan

når som helst nemt fylde tanken op igen under

vandhanen gennem den store påfyldningsdør.

Smart afkalkning

Vores indbyggede afkalkningssystem, Smart

Calc Clean, minder dig om, hvornår det er tid til

afkalkning. Der medfølger en beholder, der

letter afkalkningen – dvs. intet behov for

patroner og ingen ekstra omkostninger.

Kompakt og bekvem

Den lette og kompakte størrelse er perfekt til

opbevaring og praktisk på strygebrættet.

Eksklusiv ProVelocity-teknologi gør vores

dampstationer mindre og mere kompakte end

nogensinde før.

Ingen skader på tøjet pga. høje varmegrader

– garanteret

Takket være OptimalTEMP-teknologi

garanterer vi, at dette strygejern aldrig kommer

til at lave skader på strygbart tøj pga. høje

varmegrader. Du kan endda lade det stå med

strygesålen nedad på tøjet eller strygebrættet.

Ingen skader pga. for høje varmegrader, ingen

glans. Garanteret.

SteamGlide Plus-strygesål

Vores eksklusive SteamGlide Plus-strygesål –

med dens avancerede lag af titanium og 6-

lags belægning – leverer ultimativ glideevne

over alle slags stof. Slip-let, ridsefast og nem at

rengøre

Auto-sluk

Den automatisk afbryderfunktion slukker

automatisk strygejernet med dampstation, hvis

det ikke har været i brug i et par minutter. Det

sparer energi og giver ro i sindet.



Strygejern med dampstation GC6833/30

Specifikationer

Teknologi

Til alle strygbare tekstiler

Undgå forbrændinger

Temperaturindstillinger er ikke påkrævet

OptimalTEMP-teknologi

ProVelocity-dampgenerator

Hurtig fjernelse af folder

Konstant damp: Op til 110 g/min

Strøm: 2400 W

Tryk: Maks. 5,5 bar pumpe

Klar til brug: 2 min

Dampskud: Op til 280 g

Spænding: 220-240 V

Nem at anvende

Sikkert på alle tekstiler, der tåler strygning:

Selv sarte tekstiler som silke

Strygesålens glideevne: 5 stjerner

Navn på strygesål: SteamGlide Plus

Kapacitet: Vandtank: 1300 ml

Ledningslængde: 1,6 m

Netlednings længde: 1,65 m

Klar til brug: Lysindikator, Lydindikator

Påfyld når som helst under brug

Automatisk sikkerhedsafbryder

Strygesålens modstandsdygtighed over for

ridser: 4 stjerner

Egnet til vand fra hanen

Kalkhåndtering

Afkalkning og rengøring: Smart Calc Clean

Påmindelse om afkalkning: Lys, Lyd, Patroner

ikke nødvendige, ingen ekstra

Inklusive tilbehør

Calc Clean-beholder

Opbevaring

Transportlås: Til transport og sikkerhed

Ledningsopbevaring: Rum til at opbevare

ledningen

Opbevaring af slange: Opbevaringsrum til

slange

Størrelse og vægt

Emballagens mål (B x H x L): 23,5 x 27 x

39,8 cm

Produktets mål (B x H x L): 20,1 x 22,2 x

38,4 cm

Samlet vægt med emballage: 3,7 kg

Strygejernets vægt: 1,3 kg

Vægt på strygejern + base: 2,72 kg

Garanti

2 års verdensomspændende reklamationsret

Grøn effektivitet

Produktemballage: 100 % genanvendelig

* På alle tekstiler, der tåler strygning

* Sammenlignet med Philips-dampstrygejern PowerLife
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