
Dampstation

7400 series

 

4,5 bar

ECO

150 g dampskud

 

GC7430/02

Hurtig og effektiv strygning
Strygejern med 2-minutters lynstart og genopfyldning når som

helst

7400-serien er skabt til at gøre strygning hurtigere fra start til slut, og strygejernet

er klar til brug på 2 minutter. Dampstrygejernet GC7430/02 med damp under tryk

trænger længere ind i stoffet og gør strygningen hurtigere, og den store åbning til

påfyldning af vand gør det nemmere og hurtigere at påfylde vand.

Hurtig og effektiv strygning

Konstant dampudvikling op til 120 g/min

Damptryk på op til 4,5 bar for hurtig strygning

Dampskud på 150 g fjerner nemt genstridige folder

Komfortabel strygning

SteamGlide-strygesål er Philips' bedste strygesål

Letvægtsstrygejern til strygning uden besvær

Nem at anvende

Start hurtigt: Starttid på under 2 minutter

Genopfyld vandtanken når som helst, selv under strygningen

Permanente anti-kalktabletter indeni forebygger tilkalkning

Spar 20 % på energi- og 40 % på vandforbruget



Dampstation GC7430/02

Vigtigste nyheder Specifikationer

Konstant damp

Jo mere damp, desto hurtigere strygning. Den

unikke teknologi i et Philips-strygejern med

dampstation genererer kraftig damp, hvilket gør

strygningen nemmere, bedre og hurtigere.

SteamGlide-strygesål

SteamGlide-strygesål er den bedste strygesål

fra Philips til dit dampjern. Den er

modstandsdygtig over for ridser, glider perfekt

og er nem at rengøre.

Eco-indstilling

Spar 20 % på energi- og 40 % på

vandforbruget ved at vælge ECO-indstillingen

på dit Philips-strygejern. ECO-indstillingen er

den mest energieffektive måde at opnå

perfekte strygeresultater på.

 

Hurtig og effektiv fjernelse af folder

Strygesål: SteamGlide

Dampmængde

Konstant damp: 120 g/min

Dampskud: 150 g

Lodret dampning

Tryk: Op til 4,5

Variabel dampindstilling

Steam Tip

Strøm: 2400 W

Nem at anvende

Kapacitet: Vandtank: 1000 ml

Påfyldning af vand og tømning: Ekstra stort

påfyldningshul

Fleksibel genopfyldning

Opvarmningstid: 2 min

Opbevaring af slange: Slangeklemme

Netlednings længde: 1,8 m

Ledningsbevægelse (drejefunktion): 180

graders ledningsbevægelse

Ledningslængde: 1,7 m

Bæredygtighed

Energibesparende: 20 % energibesparelse

Håndtering af kalk

Brug vand fra vandhanen

Calc Clean: Anti-kalktabletter + skylning

Tekniske specifikationer

Spænding: 220 - 240 V

Produktmål: 42,9 x 40 x 20,6 cm

Strygejernets vægt: 1,2 kg

Vægt på strygejern + base: 4,5 kg

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden

varsel. Varemærker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive ejere.

Udgivelsesdato

2019‑03‑14

Version: 11.0.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

