
 

Strygejern med
dampstation

PerfectCare
Compact Plus

 
Maks. 6,5 bar pumpetryk

Op til 430g dampskud

Aftagelig 1,5 l vandtank

Transportlås

 

GC7920/20

Afslut strygningen på 30 minutter kortere tid
Sammenlignet med Philips-dampstrygejern Azur*

Så hurtigt og bekvemt, at du skal aldrig mere bekymre dig om at brænde tøjet. Bliv

hurtigere færdig med dobbelt så meget damp som et dampstrygejern. Ingen

indstillinger, der skal ændres, og hurtigere resultater med bedre udglatning af

folder. Nemt at stryge al tøjet på én gang.

OptimalTEMP-teknologi kræver ingen indstillinger

Garanteret ingen skader på tøjet pga. for høje varmegrader

Ingen temperaturindstillinger at ændre

Hurtig og effektiv

Kraftig damp fjerner folder effektivt

SteamGlide-strygesål, der er glat og ridsefast, giver nem glideevne

Calc-Clean-beholder medfølger – ingen patroner, ingen ekstra omkostninger

Kompakt og praktisk

Let og kompakt til nem brug og opbevaring

Stor aftagelig vandtank for nem påfyldning

Sikker og nem auto-sluk

Transportlås til sikker og nem transport



Strygejern med dampstation GC7920/20

Vigtigste nyheder

Garanteret ingen skader på tøjet pga. for høje

varmegrader

Selv hvis du multitasker eller blive distraheret,

vil du aldrig brænde dit tøj. Takket være vores

OptimalTEMP-teknologi lover vi, at dette

strygejern med dampstation aldrig vil brænde

nogen type tekstil, der tåler strygning. Du kan

endda lade den hvile med forsiden nedad på

dit tøj eller strygebræt. Ingen brændemærker,

ingen lyse mærker. Garanteret.

Ultrakraftig damp

Når du har brug for nemt at håndtere

vanskelige folder, kan du stole på, at vores

konstante damp gør det hårde arbejde for dig.

Se folderne smelte væk, når du bruger et ekstra

dampskud, der hvor du har brug for det. Og det

er perfekt, når du vil dampe lodrette gardiner

eller opfriske tøj, der hænger på bøjle.

Kompakt og bekvem

Takket være den kompakte størrelse er den let

og nem at håndtere, når du stryger dit tøj. Den

passer endda til dit strygebræt. Men tænk ikke,

at mindre betyder mindre styrke. Takket være

vores eksklusive ProVelocity-teknologi har vi

lavet kraftfulde dampgeneratorer, der er lette og

mere kompakte end nogensinde før.

Aftagelig 1,5 l vandtank

En 1,5 liters gennemsigtig tank giver dig mere

end 1,5 times kontinuerlig brug. Du kan tydeligt

se, hvor meget vand der er tilbage, og du kan

når som helst nemt fylde tanken op igen under

vandhanen gennem den store påfyldningsdør.

Nem afkalkning

Det er nemt at vedligeholde din

dampgenerator med Smart Calc Clean, vores

indbyggede afkalkningssystem. Det vil minde

dig om, hvornår det er tid til at afkalke, og

indeholder en beholder, der gør afkalkning

nemt og sikkert. Da den kan genbruges, sparer

du penge og behøver aldrig at købe ekstra

patroner.

Ingen indstillinger at ændre

Spar et trin i din ugentlige strygeproces. Du

behøver ikke længere at adskille stof eller

ændre indstillinger og vente på, at

temperaturen ændres. Takket være

OptimalTEMP stryger du alt fra dine jeans til

sart silke uden at justere temperaturen.

SteamGlide-strygesål

Vores særlige SteamGlide-strygesål glider

ubesværet hen over alle tekstiler. Den er også

slip-let, ridsefast og nem at rengøre.

Sikkerhedstransportlås

Lås strygejernet sikkert fast på basestationen

for nem transport rundt i huset og for at

mindske risikoen for utilsigtet at komme i

kontakt med den varme strygesål.

Sikker og nem auto-sluk

Den automatisk afbryderfunktion slukker

automatisk strygejernet med dampstation, hvis

det ikke har været i brug i et par minutter. Det

sparer energi og giver ro i sindet.



Strygejern med dampstation GC7920/20

Specifikationer

Teknologi

Til alle strygbare tekstiler

Undgå forbrændinger

Temperaturindstillinger er ikke påkrævet

OptimalTEMP-teknologi

ProVelocity-dampgenerator

Hurtig fjernelse af folder

Konstant damp: Op til 120 g/min

Strøm: 2400 W

Tryk: Pumpe på maks. 6,5 bar

Klar til brug: 2 min

Dampskud: Op til 430 g

Damp on-demand

Lodret damp

Spænding: 220-240 V

Nem at anvende

Auto-sluk

Sikkert på alle tekstiler, der tåler strygning:

Selv sarte tekstiler som silke

Strygesålens glideevne: 4 stjerner

Strygesålens modstandsdygtighed over for

ridser: 4 stjerner

Navn på strygesål: SteamGlide

Kapacitet: Vandtank: 1500 ml

Aftagelig vandtank

Ledningslængde: 1,6 m

Integreret stik

Netlednings længde: 1,65 m

Klar til brug: Lysindikator, Lydindikator

Påfyld når som helst under brug

Egnet til vand fra hanen

Præcisionsdampmundstykke

Kalkhåndtering

Afkalkning og rengøring: Smart Calc Clean

Påmindelse om afkalkning: Lys, Lyd

Opbevaring

Transportlås: Til transport og sikkerhed

Ledningsopbevaring: Velcrofastgørelse

Opbevaring af slange: Opbevaringsrum til

slange

Inklusive tilbehør

Calc Clean-beholder

Størrelse og vægt

Emballagens mål (B x H x L): 23 x 26,5 x

42,6 cm

Produktets mål (B x H x L): 20 x 23,3 x 37,1 cm

Samlet vægt med emballage: 3,85 kg

Strygejernets vægt: 1,3 kg

Vægt på strygejern + base: 2,8 kg

Garanti

2 års verdensomspændende reklamationsret

Grøn effektivitet

Energibesparende*: 35 %

Produktemballage: 100 % genanvendelig

Genanvendt plastik: 15 %

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Design

Farve: Aquablå

* Baseret på 2 timers strygning

* Op til 35 % energibesparelse baseret på IEC 603311,

sammenlignet med GC6734.

© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden

varsel. Varemærker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive ejere.

Udgivelsesdato

2021‑01‑11

Version: 3.1.1

EAN: 08 71010 38929 77

www.philips.com

http://www.philips.com/

