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5 bar

ECO

Dampstøt på 220 g

 

GC7540/02

Rask og kraftig stryking
Strykejern med to minutters hurtigstart, påfylling når som helst

Philips InstantCare-dampstrykejernet er klart på to minutter og gjør det raskere å

stryke. Damp med trykk gjør at strykingen går raskere ved at dampen trenger

dypere inn i stoffet for å fjerne skrukker.

Rask og kraftig stryking

Kontinuerlig damp på opptil 120 g/min

Trykk på opptil 5 bar

Dampstøt på opptil 220 g

Behagelig stryking

SteamGlide-strykesålen er Philips' beste strykesåle

Lett strykejern for enkel stryking

Tre måter for automatisk sikkerhetsutkobling

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 30 % strømforbruk og 40 % vannforbruk



Dampbeholder med trykk GC7540/02

Høydepunkter

Trykk på opptil 5 bar

Mer damp gjør strykingen mer effektiv. Kraftig

damp genereres jevnt og trenger dypt inn i

stoffet slik at strykingen blir mer effektiv og

bedre. Dampen kan reguleres etter eget behov.

Kontinuerlig damp

Mer damp gjør strykingen mer effektiv. Den

unike teknologien i strykejernet med

dampgenerator fra Philips genererer kraftig

damp, slik at strykingen går lett og blir bedre

og mer effektiv.

SteamGlide-strykesåle

SteamGlide-strykesålen er Philips' beste

strykesåle til strykejernet. Den er meget

ripesikker, glir utmerket og er enkel å rengjøre.

Kalkfjerningstabletter

Permanente kalkfjerningstabletter hindrer

dannelsen av kalkavleiringer, og sørger for

bedre beskyttelse av strykejernet

Hurtigstart: < 2 minutter

Dette strykejernet er klart til bruk på mindre

enn to minutter.

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.

Dampstøt på opptil 220 g

Dampstøt kan brukes til vertikal damping og på

vanskelige skrukker.

ØKO-innstilling

Spar 30 % strømforbruk og 40 % vannforbruk

ved å velge eco-innstillingen. Eco-

innstillingen er den mest energieffektive måten

å oppnå perfekte strykeresultater på.
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Spesifikasjoner

Rask og effektiv fjerning av skrukker

Strykesåle: SteamGlide

Damputslipp

Kontinuerlig damputslipp: 120 g/min

Dampstøt: Opptil 220 g

Vertikal damping

Trykk: Opptil 5

Forskjellige dampinnstillinger

Dampspiss

Drift: 2400 W

Lett å bruke

Kapasitet for vanntank: 1000 ml

Fylle på og tømme ut vann: Ekstra stort

påfyllingshull

Fyll på når som helst

Oppvarmingstid: 2 min

Automatisk sikkerhetsutkobling

Oppbevaring av slange: Slangeklemme

Lengde på nettledning: 1,8 m

Ledningsfrihet (dreier): 180 graders

bevegelsesfrihet med ledningen

Slangelengde: 1,7 m

Bærekraftighet

ØKO-innstilling: 30 % energireduksjon

Kalkhåndtering

Egnet til vann fra springen

Kalkrensløsning: Kalkfjerningstabletter +

skylling

Tekniske spesifikasjoner

Spenning: 220–240 V

Produktmål: 42,9 x 40 x 20,6 cm

Vekt på strykejern: 1,2 kg

Vekt på strykejern + base: 4,5 kg
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