
 

 

Philips 7400 series
Dampbeholder med trykk

Ergonomisk
ECO

GC7440
Rask og kraftig stryking

To minutters hurtigstart, påfylling når som helst
7400-serien er laget for å få strykingen unna raskere, og den er klar til bruk på to minutter. 
Kraftig damp under trykk gjør at strykingen går raskere ved at den trenger dypere inn i 
tekstilene, og den store påfyllingsåpningen gir rask og enkel påfylling hver gang

Rask og kraftig stryking
• Dampstøt på opptil 150 g/min fjerner selv de vanskeligste skrukkene
• Damptrykk på opptil 4,5 bar for rask stryking
• Kontinuerlig damp på opptil 120 g/min for rask fjerning av skrukker

Behagelig stryking
• Ergonomisk utformet strykejern som gir deg komfortabel stryking
• SteamGlide-strykesålen er Philips' beste strykesåle
• Varmebestandig matte: en trygg plass å plassere det varme strykejernet
• Lett strykejern for enkel stryking

Lett å bruke
• Start raskt: oppstartstid på mindre enn to minutter
• Fyll på vannbeholderen når som helst, selv mens du stryker
• Permanente kalkfjerningstabletter på innsiden hinder kalkavleiringer
• Spar 20 % strømforbruk og 40 % vannforbruk



 Damptrykk på opptil 4,5 bar

Doble strykehastigheten med damp med trykk. 
Damp med trykk trenger dypt inn i stoffene, 
noe som gjør det raskt og enkelt å stryke, selv 
vanskelige stoffer.

Dampstøt på opptil 150 g/min
Dampstøt på opptil 150 g/min fjerner enkelt 
selv de vanskeligste skrukkene.

Kontinuerlig damp på opptil 120 g/min
Kontinuerlig damp på opptil 120 g/min fordi en 
liten mengde vann pumpes inn i varmeenheten 
hver gang. For perfekt og rask fjerning av 
skrukker.

Ergonomisk strykejern

Den ergonomiske utformingen på strykejernet 
gir deg komfortabel stryking ved å legge 
mindre belasting på håndleddet. Håndtaket 
skråner oppover, slik at du får en naturlig 
stilling som reduserer belastningen når du 
stryker. Med denne utformingen slipper du 
også de repetitive bevegelsene ved å sette 
strykejernet på høykant.

Fyll på vannbeholderen når som helst

Med den separate vannbeholderen kan du fylle 
på vannbeholderen når som helst, selv mens du 
stryker, uten å vente.

SteamGlide-strykesåle

SteamGlide-strykesålen er Philips' beste 
strykesåle. Den er meget ripesikker, glir 
utmerket og er enkel å rengjøre.

Hurtigstart: < 2 minutter

Dette strykejernet er klart til bruk på mindre 
enn to minutter.

Kalkfjerningstabletter

Permanente kalkfjerningstabletter hindrer 
dannelsen av kalkavleiringer, og sørger for 
bedre beskyttelse av strykejernet

ECO-innstilling

Spar 20 % strømforbruk og 40 % vannforbruk 
ved å velge eco-innstillingen. Eco-innstillingen 
er den mest energieffektive måten å oppnå 
perfekte strykeresultater på.

Hvilematte for strykejern

Når du vil øke komforten under strykingen, 
kan du sette strykejernet hvor som helst med 
den varmebestandige matten. Siden du ikke 
trenger å sette strykejernet på høykant, blir 
det mindre belastende for håndleddet ditt. 
Hvilematten er svært varmebestandig, og du 
kan til og med sette en strykesåle på 250 °C på 
den.

Lett
Strykejernet veier bare 1,2 kg, og dette gjør 
strykingen enkel.
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Behagelig stryking
• Egnet til vann fra springen
• Damputløserlås: Gir damp uten at du trenger å 

trykke ned
• Ekstra lang slange for maksimal rekkevidde: 1,7 m
• Ekstra lang ledning for maksimal rekkevidde: 2.0 m

Sikker stryking
• Sikkerhetsstopp ved overoppheting: Forhindrer at 

vannbeholderen blir overopphetet
• Stabil vertikal støtte: Holder strykejernet stabilt 

når det står oppreist
• Fire gummiføtter: Kontroller at foten ikke sklir

Mål og vekt
• Vekt (inkl. emballasje): 6,1 kg
• Pall: 254 (Euro-palle), 399 (ROW) deler
• Mål: 429 x 400 x 206 mm

Enkel installasjon og oppbevaring
• Enkel oppbevaring av ledning og slange: Gir rask og 

enkel oppbevaring av ledning og slange

Tekniske spesifikasjoner
• Spenning: 230 V

• Frekvens: 50–60 Hz
• Wattforbruk, vannbeholder: 1400 W
• Wattforbruk, strykejern: 800 W

Full kontroll
• Klar-lampe for stryketemperatur
• Klarlampe for damp: Indikatoren viser når riktig 

dampnivå er nådd
• Lampe for tom vannbeholder: Indikatoren viser når 

vannbeholderen må etterfylles

Lengre levetid
• Inox-vannbeholder med eksternt varmeelement: 

Rustfritt dampkammer
• Avkalking: Skyll vannbeholderen etter hver 10. 

strykeøkt

Fjerner skrukker enkelt
• Kontinuerlig vertikal damp: For hengende tøy
• Optimalt viftemønster: For den beste 

dampfordelingen

Kommer til på vanskelige steder
• Knappespor: Gjør det raskere å stryke langs 

knapper og sømmer
•
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