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Snabb och kraftfull strykning
2 min. snabbstart, fyll på när som helst

7400-serien, som är klar att använda på 2 minuter, gör strykningen snabbare från

början till slut. Tryckånga snabbar på strykningen genom att tränga djupare ned i

tyget och den extra stora vattenpåfyllningstratten möjliggör snabb och enkel

påfyllning när som helst.

Snabb och kraftfull strykning

Ångpuff upp till 150 g/min hjälper dig att ta bort envisa veck

Ångtryck på upp till 4,5 bar för snabb strykning

Konstant ånga upp till 120 g/min för snabb veckborttagning

Bekväm strykning

Ergonomiskt utformat strykjärn för bekväm strykning

SteamGlide-stryksulan är Philips förstklassiga stryksula

Värmetåligt strykjärnsunderlägg: säker placering av det heta strykjärnet

Lätt strykjärn för bekväm strykning

Lättanvänd

Startar snabbt: mindre än 2 minuters starttid

Fyll på vattentanken när som helst, även under strykning

Permanenta avkalkningstabletter inuti motverkar kalkavlagringar

Minska energiförbrukningen med 20 % och vattenförbrukningen med 40 %
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Funktioner

Ångtryck på upp till 4,5 bar

Fördubbla hastigheten på strykningen med

tryckånga. Tryckångan tränger djupt in i tyget

och gör strykningen snabb och enkel, även

med svåra tyger.

Ångpuff upp till 150 g/min

Ångpuff upp till 150 g/min hjälper dig att

enkelt ta bort envisa veck.

Konstant ånga upp till 120 g/min

Konstant ångutsläpp upp till 120 g/min tack

vare de små vattenmängderna som pumpas in

i ångenheten varje gång. För perfekt och snabb

veckborttagning.

Ergonomiskt strykjärn

Det ergonomiskt utformade strykjärnet

underlättar komfortabel strykning genom att

lägga mindre belastning på handleden. Det

uppåtlutande handtaget garanterar en naturlig

position och minskar ansträngningen under

strykningen. Strykjärnsdesignen förhindrar

upprepade rörelser som att placera strykjärnet

på högkant.

Fyll på vattentanken när som helst

Med den separata vattentanken kan du fylla på

vatten när som helst, även under strykning,

utan att vänta.

SteamGlide-stryksula

SteamGlide-stryksulan är Philips bästa

stryksula. Den är reptålig, har ett utmärkt glid

och är lätt att rengöra.

Snabb start: < 2 minuter

Det här systemstrykjärnet är klart för

användning på mindre än 2 minuter.

Avkalkningstabletter

Permanenta avkalkningstabletter motverkar

kalkavlagringar vilket ger ditt systemstrykjärn

ett bättre skydd

ECO-inställning

Minska energiförbrukningen med 20 % och

vattenförbrukningen med 40 % genom att välja

eco-inställningen. Eco-inställningen är det

mest energieffektiva sättet att få ett perfekt

strykresultat.

Strykjärnsunderlägg

För att förbättra komforten under strykningen

kan du placera strykjärnet var som helst med

det här underlägget. Eftersom du inte behöver

ställa strykjärnet på högkant när du tar paus

minskar du påfrestningarna på din handled.

Strykjärnsunderlägget är mycket värmetåligt

även när en stryksula uppvärmd till 250 °C

placeras på det.

Lätt

Strykjärnet väger endast 1,2 kg, vilket gör

strykningen enkel.
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Specifikationer

Bekväm strykning

Kan användas med kranvatten

Ångaktiveringslås: Avger ånga utan att du

behöver trycka

Extra lång slang för maximal räckvidd: 1,7 m

Extra lång sladd gör att du når bättre: 2,0 m

Säker strykning

Säkerhetsavstängning vid överhettning:

Förhindrar att ångenheten överhettas

Stabilt hälstöd: Håller strykjärnet stabilt när

det står upp

Fyra gummifötter: Se till att stället inte glider

Vikt och mått

Vikt (inkl. förpackning): 6,1 kg

Pall: 254 (europall) ; 399 (ROW) delar

Mått: 429 x 400 x 206 mm

Enkel installation och förvaring

Sladd- och slangförvaring: Ger snabb och

enkel förvaring av sladd och slang

Tekniska specifikationer

Spänning: 230 V

Frekvens: 50-60 Hz

Wattal, ångenhet: 1 400 W

Wattal, strykjärn: 800 W

Fullständig kontroll

Temperaturlampa till strykjärnet

Ånglampa: Indikatorn visar när rätt ångnivå har

uppnåtts

Lampa för tom vattentank: Indikatorn visar när

vattentanken måste fyllas på

Längre hållbarhet

Inox-ångenhet med externt värmeelement:

Rostfri ångbehållare

Antikalkfunktion: Skölj ångenheten efter var

10:e strykning

Tar enkelt bort veck

Konstant vertikal ånga: För hängande tyger

Optimalt ventilationsmönster: För bästa

ångfördelning

Når svåra områden

Knappskåra: Gör att det går snabbare att stryka

längs knappar och sömmar
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