
Dampstasjon

PerfectCare
Compact Essential

 
Pumpetrykk på maks. 5,5 bar

110 g/min konstant damp, 280 g
dampstøt

Fast vannbeholder på 1,3 liter

Bærelås

 
GC6833/30

Stryk raskere med dobbelt så mye damp*
Garantert ingen svimerker*

Philips dampstasjon gjør det raskere og enklere å stryke. Det kompakte designet

og den lette vekten gjør den både lett å oppbevare og enkel å bruke. Takket være

OptimalTemp trenger du aldri å justere temperaturen. Du slipper å sortere

plaggene og vente på at strykejernet skal varmes opp eller avkjøles før bruk på

neste plagg. Nå kan du stryke både raskt og enkelt uansett stoff.

Ingen temperaturinnstilling, garantert ingen svimerker

OptimalTemp-teknologi – samme temperatur for alle tekstiler!

Ingen svimerker – garantert

Rask og kraftig

Ekstra kraftfull damp gjør skrukkefjerningen enklere

SteamGlide Plus-strykesåle for optimal gli

Enkelt avkalkingssystem som gir langvarig ytelse

Kompakt og praktisk

Lett og kompakt for enkel bruk og oppbevaring

Vannbeholder på 1,3 liter

Sikker bærelås for å kunne flytte dampstasjonen enkelt og trygt

Automatisk sikkerhetsutkobling når du går fra strykejernet



Dampstasjon GC6833/30

Høydepunkter

Ekstra kraftfull damp

Den kraftfulle, konstante dampen på 150 g/min

trenger enkelt gjennom de tykkeste tekstiler.

Nyt hvordan de vanskeligste

skrukkene raskt forsvinner takket være kraftfulle

dampstøt på 500 g/min, akkurat der det er

nødvendig. Denne ekstra dampen er også

perfekt for vertikal dampbehandling .

Ingen temperaturinnstilling nødvendig

Du kan stryke alt fra jeans og jakker til skjorter

og kasjmirgensere med en og samme

innstilling, uten fare for svimerker. Takket være

OptimalTemp trenger du aldri å justere

temperaturen. Du slipper å sortere plaggene og

vente på at strykejernet skal varmes opp eller

avkjøles før bruk på neste plagg. Nå kan du

stryke både raskt og enkelt uansett stoff.

Sikker bærelås

Lås strykejernet fast til basestasjonen for enkel

transport rundt omkring i huset, og for å

redusere risikoen for å komme borti den varme

strykesålen ved et uhell.

Vannbeholder på 1,3 liter

Vannbeholderen på 1,3 liter gjør at du kan

stryke lenger, og du kan til en hver tid tydelig

se hvor mye vann som er igjen i den

gjennomsiktige vannbeholderen.

Enkel avkalking

Regelbundet avkalking beskytter

dampstasjonen, forlenger dens levetid og

garanterer best mulig ytelse. Vårt eksklusive

Easy De-Calc Plus-system samler kontinuerlig

opp kalk, mens indikatorlampen og lydsignaler

varsler når den må tømmes.

Kompakt og hendig

Den lette, kompakte størrelsen er perfekt for

oppbevaring og sitter godt på strykebrettet. Den

unike ProVelocity-teknologien gjør våre

dampstasjoner mindre og mer kompakte enn

noen gang.

Ingen svimerker – garantert

Med OptimalTemp trenger du aldri å bekymre

deg for svimerker. Skulle du glemme

strykejernet på plagget er det ingen grunn til

panikk - med OptimalTemp vil verken dine

delikate silkeplagg eller kasjmirgenseren bli

ødelagt.

SteamGlide Plus-strykesåle

Vår eksklusive SteamGlide Plus-strykesåle –

med avansert titanlag og belegg med seks lag

– sørger for at strykejernet glir optimalt over

alle stoff. Klebefri, ripesikker og enkel å holde

ren.

Slår seg automatisk av

Du trenger ikke å bekrymre deg for å ha glemt

dampstasjonen på. Den slår seg av automatisk

etter noen minutter hvis den ikke har vært i

bruk.



Dampstasjon GC6833/30

Spesifikasjoner

Teknologi

For alle strykbare stoffer

Unngå å brenne deg

Ingen temperaturinnstilling nødvendig

OptimalTEMP-teknologi

ProVelocity-dampmotor

Rask fjerning av skrukker

Kontinuerlig damp: Opptil 110 g/min

Drift: 2400 W

Trykk: Pumpetrykk på maks. 5,5 bar

Klar til bruk: 2 min

Dampstøt: Opptil 280 g

Spenning: 220–240 V

Lett å bruke

Trygg å bruke på alle stoffer som kan strykes:

Også på fine stoffer som silke

Svært glatt strykesåle: 5 stjerner

Navn på strykesåle: SteamGlide Plus

Kapasitet for vanntank: 1300 ml

Slangelengde: 1,6 m

Lengde på nettledning: 1,65 m

Klar til bruk: Lysindikator, Lydindikator

Påfylling når som helst under bruk

Automatisk sikkerhetsutkobling

Strykesålen er motstandsdyktig mot riper:

4 stjerner

Egnet til vann fra springen

Kalkhåndtering

Avkalking og rengjøring: Smart Calc Clean

Påminnelse om kalkrens: Lys, Lyd, ingen

patroner, ingen ekstra

Tilbehør som følger med

Beholder for kalkrens

Lagring

Bærelås: For transport og sikkerhet

Ledningsoppbevaring: Rom for oppbevaring av

ledning

Oppbevaring av slange: Oppbevaringsrom for

slange

Størrelse og vekt

Emballasjemål (B x H x L): 23,5 x 27 x 39,8 cm

Produktmål (B x H x L): 20,1 x 22,2 x 38,4 cm

Totalvekt med emballasje: 3,7 kg

Vekt på strykejern: 1,3 kg

Vekt på strykejern + base: 2,72 kg

Garanti

To års verdensomspennende garanti

Grønn effektivitet

Produktemballasje: 100 % resirkulerbar

* På alle strykbare stoffer

* Sammenlignet med dampjernet PowerLife fra Philips
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