
 

Ångstation

PerfectCare Viva

 
Max 4,5 bars pumptryck

Upp till 170 g ångpuff

Vattentank med 1,7 l kapacitet

Kompakt design

 

GC7015/20

Stryk snabbare med dubbelt så mycket ånga*

utan att behöva ställa in temperaturen

Philips ånggenerator innebär snabbare och enklare strykning. Tack vare den

revolutionerande OptimalTEMP-tekniken så behövs Inga temperaturjusteringar

när du stryker dina kläder.

Ingen temperaturinställning behövs. Garanterat inga brännskador

Stryk allt från jeans till siden utan att ändra temperatur

Säkert att lämna den varma stryksulan på strykbrädan

Testad och godkänd av oberoende tygexperter

Snabb strykning med konstant ånga

Kraftfull ånga ger optimal borttagning av veck

Inbyggt enkelt rengöringssystem med lång livslängd

Philips bästa glidförmåga med bättre reptålighet

Energibesparingar med ECO-läge

Kompakt teknik

Lätt och kompakt storlek för enkel förvaring

Stor vattentank för längre kontinuerlig användning

Automatisk avstängning ger säkerhet och energibesparing



Ångstation GC7015/20

Funktioner

2 l vattenbehållare

Vattentanken har en kapacitet på 2 l, så att du

bekvämt kan använda den kontinuerligt upp till

två timmar utan att behöva fylla på den.

Vattentanken är också genomskinlig, så att du

kan få en 360° vy över den och lätt se hur

mycket vatten du har kvar för att effektivt skapa

ånga. När du behöver påfyllning har strykjärnet

med ånggenerator ett stort påfyllningshål som

gör att du enkelt kan fylla vattentanken under

kranen eller med en kanna eller flaska när som

helst under strykningen.

Energieffektiva

Med ECO-läget kan du spara energi utan att

kompromissa med strykresultatet. ECO-läget

använder en reducerad mängd ånga men ändå

tillräckligt mycket för att stryka alla dina kläder.

Lätt och kompakt storlek

Tack vare den revolutionerande ProVelocity-

tekniken har vi kunnat tillverka ett strykjärn

med ånggenerator som är mer kompakt än

någonsin. Den mindre ånggeneratorn ryms lätt

på strykbrädan vilket gör strykningen

bekvämare och strykbrädan lättare att bära.

Och ånggeneratorn tar även betydligt mindre

plats vid förvaring.

OptimalTEMP-teknik

Med OptimalTemp-teknik behöver du inte

längre slösa tid på att ändra

temperaturinställningar, vänta på att

temperaturen ska justeras eller försortera

kläder. Stryk alltifrån jeans till siden, garanterat

utan brännmärken, tack vare en perfekt

kombination av temperatur och konstant

kraftfull ånga.

Säker avställning

Innovativ OptimalTemp-teknik garanterar att

inga strykbara tyger får brännmärken. Förutom

den trygghet det ger när du stryker innebär det

också att du kan lämna den varma stryksulan

direkt på bomullsstrykbrädan utan att skada

den. Det minskar påfrestningen för

handlederna, eftersom du inte behöver lyfta

strykjärnet till och från basenheten så ofta.

Automatisk säkerhetsavstängning

Den automatiska

säkerhetsavstängningsfunktionen stänger

automatiskt av strykjärnet med ånggenerator

om det inte har använts på några minuter. Det

här sparar energi och ger dig lugn och ro.

Smart avkalkning

Regelbunden avkalkning skyddar ditt strykjärn

och bibehåller ångprestanda. Smart Calc-

Clean-systemet är en inbyggd avkalknings-

och rengöringsfunktion som förlänger

strykjärnets livslängd. Strykjärnet påminner dig

med både ljus och ljud när rengöring och

avkalkning behövs. Du behöver bara ställa

strykjärnet på Smart Calc-Clean-behållaren

och starta processen. Det tar ca två minuter tills

det smutsiga vattnet och kalken har samlats in,

och ånggeneratorn ljuder när det är klart och

strykjärnet kan användas igen.

Steamglide Plus-stryksula

Steamglide Plus-stryksulan är tålig och non-

stick-beläggningen har fästs på den keramiska

ytan. Den har ett inbyggt lager av titanoxid,

vilket ger suverän glidförmåga.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Teknik

För alla strykbara tyger

Inga brännmärken

Inga temperaturinställningar behövs

OptimalTEMP-teknik

ProVelocity-ångmotor

Smart Control-processor

Snabb borttagning av veck

Konstant ånga: upp till 110 g/min

Effekt: 2400 W

Tryck: Max 4,5 bars pumptryck

Klar att använda: 2 min

Ångpuff: upp till 160 g

Ånga när det behövs

Justerbara ångnivåer

Vertikal ånga

Spänning: 220 - 240 V

Lättanvänd

Säkert för alla strykbara material: Även

ömtåliga tyger, som siden

Stryksulans glidförmåga: 4 stjärnor

Namn på stryksula: SteamGlide Plus

Sladdens svängradie (hållare): 360 graders

sladdfrihet

Slanglängd: 1,6 m

Sladdlängd: 1,8 m

Klar att använda: Indikatorlampa,

Ljudindikator

Fyll på när som helst under användning

Automatisk säkerhetsavstängning

Stryksulans reptålighet: 4 stjärnor

Kranvatten lämpligt

Uppvärmningstid: 2 min

Extra stort påfyllningshål

Avkalkningshantering

Avkalkning och rengöring: Smart avkalkning

Avkalkningspåminnelse: Ljus, Ljud, Ja, Inga

kassetter behövs, inga ytterligare

Medföljande tillbehör

Calc Clean-behållare

Förvaring

Sladdförvaring: Fäste med kardborreband

Slangförvaring: Utrymme för slangförvaring

Storlek och vikt

Förpackningens mått (BxHxD): 42,7 x 23,8 x

33,5 cm

Produktmått (BxHxD): 37,5 x 24,2 x 19,5 cm

Strykjärnets vikt: 1,2 kg

Strykjärnets vikt + basenhet: 4,1 kg

* Jämfört med Philips ångstrykjärn EasySpeed
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