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Hurtig og effektiv strygning

2-minutters lynstart, genopfyld når som helst
7400-serien er skabt til at gøre strygning hurtigere fra start til slut, og den er klar til brug på 2 
minutter. Damp under tryk gør strygningen hurtigere ved at trænge længere ind i stoffet, og den 
store åbning til påfyldning af vand gør det nemmere og hurtigere at fylde vand på når som helst.

Hurtig og effektiv strygning
• Dampskud på op til 150 g/min er med til at fjerne genstridige folder
• Damptryk på op til 4,5 bar for hurtig strygning
• Konstant damp på op til 120 g/min fjerner hurtigt folder

Komfortabel strygning
• Ergonomisk designet strygejern for komfortabel strygning
• SteamGlide strygesål er Philips' bedste strygesål
• Varmebestandig afsætningsmåtte: til sikker placering af det varme strygejern
• 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



 Damptryk på op til 4,5 bar

Stryg dobbelt så hurtigt med damp under tryk. 
Damp under tryk trænger dybt ind i tøjet og 
gør det hurtigt og nemt at stryge - selv 
besværlige tekstiler.

Dampskud op til 150 g/min
Dampskud på op til 150 g/min er med til at 
fjerne genstridige folder nemt.

Konstant damp på op til 120 g/min
Konstant dampudvikling på op til 120 g/min 
takket være de små mængder vand, der 
løbende pumpes ind i beholderen. Giver 
perfekt og hurtig fjernelse af folder.

Ergonomisk strygejern

Strygejernets ergonomiske design sikrer 
komfortabel strygning med mindre belastning 
af håndleddet. Det opadskrånende håndgreb 
sikrer en naturlig stilling, så belastningen 
reduceres. Strygejernets design sikrer tillige, at 
du undgår den gentagne bevægelse ved at stille 
strygejernet på højkant.

Genopfyld vandtanken når som helst

Den separate vandtank giver mulighed for at 
genopfylde når som helst, selv under 
strygningen, uden at skulle vente.

SteamGlide strygesål

SteamGlide strygesål er den bedste strygesål 
fra Philips. Den er modstandsdygtig over for 
ridser, glider perfekt og er nem at rengøre.

Hurtig start: < 2 minutter

Dette strygejern er klar til brug på mindre end 
2 minutter.

Anti-kalktabletter

Permanente anti-kalktabletter forsinker 
dannelsen af kalk og sikrer bedre beskyttelse af 
dit strygejern

Eco-indstilling

Spar 20 % på energi- og 40 % på vandforbruget 
ved at vælge ECO-indstillingen. ECO-
indstillingen er den mest energieffektive måde 
at opnå perfekte strygeresultater på.

Afsætningsmåtte

For at gøre strygningen mere komfortabel kan 
du stille strygejernet overalt med den 
varmebestandige afsætningsmåtte, så du 
undgår at skulle vende det på højkant, hvilket 
belaster håndleddet. Afsætningsmåtten er 
meget varmebestandigt, selv når en 250°C 
varm strygesål stilles på det.

Letvægt
Strygejernet vejer kun 1,2 kg, og dermed bliver 
strygningen nem og ubesværet.
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Komfortabel strygning
• Brug vand fra vandhanen
• Damplås: Producerer damp uden at skulle trykke 

ned
• Ekstra lang slange for maksimal rækkevidde: 1,7 m
• Ekstra lang ledning for større rækkevidde: 2,0 m

Sikker strygning
• Overophedningssikring: Forhindrer, at 

damptanken overophedes
• Stabil placering på højkant: Holder strygejernet 

stabilt stående
• Fire gummifødder: Sørg for, at standeren ikke 

glider

Vægt og dimensioner
• Vægt (inkl. emballage): 6,1 kg
• Palle: 254 (europalle); 399 (ROW) stk.
• Mål: 429 x 400 x 206 mm

Nem opsætning og opbevaring
• Opbevaringsdæksel til ledning og slange: Muliggør 

hurtig og nem opbevaring af ledning og slange

Tekniske specifikationer
• Spænding: 230 V

• Frekvens: 50-60 Hz
• Watt: boiler: 1400 W
• Watt: strygejern: 800 W

Fuld kontrol
• Indikator for strygetemperatur
• Dampindikator: Indikator viser, når det korrekte 

dampniveau er nået
• Indikator for tom vandtank: Indikator viser, når 

vandtanken skal genopfyldes

Længere levetid
• Inox-boiler med eksternt varmelegeme: Anti-

korrosions-dampkammer
• Calc-Clean: Skyl damptanken efter hver 10. 

strygning

Fjerner nemt folder
• Konstant lodret damp: Til gardiner og tøj på bøjle
• Optimalt damphulmønster: For den bedste 

dampfordeling

Når ind i besværlige områder
• Knaprille: Hurtigere strygning langs knapper og 

sømme.
•
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