
Ångstation

PerfectCare
Compact Essential

 
Max 5,5 bars pumptryck

110 g/min konstant ånga, 280 g
ångpuff

1,3 l vattentank

Säkert bärlås

 
GC6833/30

Stryk snabbare med dubbelt så mycket ånga*

Garanterat inga brännmärken*

Philips ångstation gör strykningen snabbare och enklare. Den kompakta designen,

tillsammans med den lätta vikten, gör den både smidig att förvara och enkel att

använda. Tack vare den revolutionerande OptimalTEMP-tekniken behövs inga

temperaturjusteringar när du stryker dina kläder.

Ingen temperaturinställning behövs. Garanterat inga brännskador

OptimalTEMP-teknik - en temperatur för alla material!

Garanterat inga brännmärken

Snabb och kraftfull

Kraftfull ånga förenklar veckborttagningen

SteamGlide Plus-stryksulan ger perfekt glidförmåga

Enkelt avkalkningssystem som ger långvarig prestanda

Kompakt och praktisk

Lätt och kompakt, för enkel användning och förvaring

Vattentank på 1,3 l

Bärlås för att kunna flytta ångstationen säkert och enkelt

Automatisk avstängning när strykjärnet lämnas obevakat



Ångstation GC6833/30

Funktioner

Extra kraftfull ånga

Den kraftfulla, konstanta ångan på 110 g/min

tar sig med lätthet an dina plagg. Använd

ångpuffen på 280 g/min för extra envisa veck.

Denna extra ånga är också perfekt för vertikal

ångbehandling med syfte att fräscha upp

kläder och gardiner.

Ingen temperaturinställning krävs

Du kan stryka allt från jeans och kavajer till

skjortor och kashmirtröjor med en och samma

inställning, garanterat inga brännmärken. Tack

vare OptimalTEMP behöver du aldrig justera

temperaturen, du slipper försortera tvätten och

vänta på att strykjärnet ska värmas upp eller

svalna. Oavsett material, kan du stryka både

enklare och snabbare.

Säkert bärlås

Lås strykjärnet till basstationen för att enkelt

kunna flytta runt den och minska risken för att

någon vidrör den varma stryksulan av misstag.

Vattentank på 1,3 l

Vattentanken på 1,3 liter gör att du kan

använda din ångstation längre. Du ser tydligt

hur mycket vatten som finns kvar i den

genomskinliga tanken.

Smart avkalkning

Regelbunden avkalkning skyddar

ångstationen, förlänger dess livslängd och

garanterar bästa möjliga prestanda. Vårt

exklusiva Easy De-Calc Plus-system samlar

kontinuerligt upp kalk medan indikatorlampan

och ljudsignalen anger när den måste tömmas.

Kompakt och praktiskt

Den lätta, kompakta storleken gör att

ångstationen är enkel förvara att passar

bekvämt på strykbrädan. Den unika

ProVelocity-tekniken gör våra ånggeneratorer

mindre och mer kompakta än någonsin.

Garanterat inga brännmärken

Med OptimalTemp behöver du aldrig oroa dig

för brännmärken. Om du skulle råka glömma

strykjärnet på plagget behöver du inte drabbas

av panik - med OptimalTemp kommer varken

ömtåliga material som siden eller kashmir att

förstöras.

Steamglide Plus-stryksula

Vår exklusiva Steamglide Plus-stryksula, med

avancerad titanbeläggning och sex lagers

beläggning, ger optimal glidförmåga oavsett

material. Den har non-stick-beläggning, är

reptålig och lätt att rengöra.

Automatisk avstängning

Du behöver aldrig oroa dig för att glömma

ångstationen på hemma. Den stängs

automatiskt av om du det inte har använt på

några minuter.



Ångstation GC6833/30

Specifikationer

Teknik

För alla strykbara tyger

Inga brännmärken

Inga temperaturinställningar behövs

OptimalTEMP-teknik

ProVelocity-ångmotor

Snabb borttagning av veck

Konstant ånga: Upp till 110 g/min

Effekt: 2400 W

Tryck: Max 5,5 bars pump

Klar att använda: 2 min

Ångpuff: Upp till 280 g

Spänning: 220-240 V

Lättanvänd

Säkert för alla strykbara material: Även

ömtåliga tyger, som siden

Stryksulans glidförmåga: 5 stjärnor

Namn på stryksula: SteamGlide Plus

Vattentankskapacitet: 1300 ml

Slanglängd: 1,6 m

Sladdlängd: 1,65 m

Klar att använda: Indikatorlampa,

Ljudindikator

Fyll på när som helst under användning

Automatisk säkerhetsavstängning

Stryksulans reptålighet: 4 stjärnor

Kranvatten lämpligt

Avkalkningshantering

Avkalkning och rengöring: Smart avkalkning

Avkalkningspåminnelse: Ljus, Ljud, Inga

kassetter behövs, inga ytterligare

Medföljande tillbehör

Calc Clean-behållare

Förvaring

Bärlås: För transport och säkerhet

Sladdförvaring: Fack för sladdförvaring

Slangförvaring: Utrymme för slangförvaring

Storlek och vikt

Förpackningens mått (BxHxD): 23,5 x 27 x

39,8 cm

Produktmått (BxHxD): 20,1 x 22,2 x 38,4 cm

Total vikt med förpackning: 3,7 kg

Strykjärnets vikt: 1,3 kg

Strykjärnets vikt + basenhet: 2,72 kg

Garanti

2 års världsomfattande garanti

Grön effektivitet

Produktförpackning: 100 % återvinningsbar

* På alla strykbara material

* Jämfört med Philips ångstrykjärn PowerLife
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