
 

Dampstation

PerfectCare Viva

 
Maks. 4,5 bar pumpetryk

Op til 170 g dampskud

Vandtank med 1,7 liters
kapacitet

Kompakt design

 

GC7015/20 Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp *

Intet behov for temperaturindstilling

Philips-strygejern med dampstation gør strygning hurtigere og nemmere. Stryg dit

tøj uden behov for temperaturregulering takket være den revolutionerende

OptimalTEMP-teknologi.

Ingen indst. af temp. Ingen skader pga. høj temp.

Stryg cowboybukser og silke efter hinanden uden at ændre temperaturindstilling

Du kan roligt lade den varme strygesål blive på strygebrættet

Testet og godkendt af uafhængige tekstileksperter

Hurtig strygning med kraftigt, konstant damptryk

Kraftig damp fjerner folder effektivt

Integreret system til nem rengøring sikrer langvarig ydeevne

Philips' bedste glideevne med øget modstandsdygtighed over for ridser

Spar energi med ECO-tilstand

Kompakt teknologi

Let og kompakt design sikrer nem opbevaring

Stor vandtank, der giver længere brugstid

Automatisk slukning af hensyn til sikkerhed og energibesparelse



Dampstation GC7015/20

Vigtigste nyheder

2 liters vandtank

Vandtanken har en kapacitet på 2 liter, så du

opnår op til 2 timers kontinuerlig brug uden

behov for opfyldning af tanken. Den er også

gennemsigtig, så du kan nemt kan få en 360°

visning af tanken og se, hvor meget vand du

har tilbage til at skabe et effektivt damptryk.

Dampstationen har et stort påfyldningshul, der

gør det nemt at påfylde vandtanken under

hanen, eller du kan når som helst bruge en

kande eller flaske under strygningen

Energibesparende

Med ECO-tilstand kan du spare energi, uden at

det går ud over strygeresultatet. ECO-tilstand

anvender en mindre mængde damp, men

stadig tilstrækkeligt til at stryge alt dit tøj.

Let og kompakt størrelse

Takket være den revolutionerende ProVelocity-

teknologi har vi været i stand til at gøre

dampstationen mere kompakt end nogensinde

før. Den mindre størrelse passer helt perfekt på

dit strygebræt, og den er lettere at transportere

end tidligere. Og strygejernet med dampstation

fylder meget mindre ved opbevaring.

OptimalTEMP-teknologi

Med OptimalTemp-teknologi behøver du ikke

længere spilde tid på at ændre

temperaturindstillinger, vente på, at

temperaturen justeres, eller sortere tøjet på

forhånd. Stryg cowboybukser og silke efter

hinanden med garanti for, at tøjet ikke

beskadeiges pga. for høj temperatur takket

være en perfekt kombination af temperatur og

et konstant, effektivt damptryk.

Sikker afstilning

Innovativ OptimalTEMP-teknologi garanterer

mod beskadigelse pga. for høj temperatur i

forbindelse med alle tekstiler, der tåler

strygning. Det giver tryghed under strygningen

og betyder, at du kan lade den varme strygesål

stå direkte på strygebrættet i bomuld uden

nogen beskadigelse. Det hjælper med til at

reducere ubehaget i dit håndled, da du ikke

behøver løfte det fra basisenheden så ofte.

Automatisk sikkerhedsafbryder

Sikkerhedsfunktionen til automatisk slukning

slukker automatisk strygejernet med

dampstation, hvis det ikke har været i brug i et

par minutter. Det sparer energi og giver

sikkerhed og ro i sindet.

Smart Calc Clean

Regelmæssig afkalkning beskytter dit

strygejern og opretholder dampydelsen. Smart

Calc-Clean-systemet er en integreret

afkalknings- og rengøringsfunktion, der

forlænger dampstrygejernets levetid.

Strygejernet påminder dig med både lys og lyd

om, at rengøring og afkalkning er påkrævet. Du

skal blot sætte strygejernet i Smart Calc-

Clean-beholder og starte processen. Det tager

ca. 2 minutter for det snavsede vand og kalken

at blive indsamlet, og dampstationen udsender

en biplyd, når den er færdig og klar til brug

igen.

SteamGlide Plus-strygesål

SteamGlide Plus-strygesålen er holdbar, og

slip-let-belægningen er baseret på en

keramisk overflade. Den har et integreret

titaniumoxidlag, som sikrer perfekt glideevne.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.



Dampstation GC7015/20

Specifikationer

Teknologi

Til alle strygbare tekstiler

Undgå forbrændinger

Temperaturindstillinger er ikke påkrævet

OptimalTEMP-teknologi

ProVelocity-dampgenerator

Intelligent kontrolprocessor

Hurtig fjernelse af folder

Konstant damp: Op til 110 g/min

Strøm: 2400 W

Tryk: Pumpe på maks. 4,5 bar

Klar til brug: 2 min

Dampskud: op til 160 g

Damp on-demand

Variable dampniveauer

Lodret damp

Spænding: 220 - 240 V

Nem at anvende

Sikkert på alle tekstiler, der tåler strygning:

Selv sarte tekstiler som silke

Strygesålens glideevne: 4 stjerner

Navn på strygesål: SteamGlide Plus

Ledningsbevægelse (drejefunktion): 360

graders ledningsfrihed

Ledningslængde: 1,6 m

Netlednings længde: 1,8 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

Opvarmningstid: 2 min

Ekstra stort påfyldningshul

Kalkhåndtering

Afkalkning og rengøring: Smart Calc Clean

Påmindelse om afkalkning: Lys, Lyd, Ja,

Patroner ikke nødvendige, ingen ekstra

Inklusive tilbehør

Calc Clean-beholder

Opbevaring

Ledningsopbevaring: Velcrofastgørelse

Opbevaring af slange: Opbevaringsrum til

slange

Størrelse og vægt

Emballagens mål (B x H x L): 42,7 x 23,8 x

33,5 cm

Produktets mål (B x H x L): 37,5 x 24,2 x

19,5 cm

Strygejernets vægt: 1,2 kg

Vægt på strygejern + base: 4,1 kg

* Sammenlignet med Philips-dampstrygejern EasySpeed
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