
 

Philips
Stryksystem med 
tryckånga

GC8210
Fantastiska resultat, minimal ansträngning

Oavbruten, kraftfull ånga med vattentank på 1,4 liter
Det här kraftfulla men ändå förvånansvärt kompakta stryksystemet producerar oavbrutet 
kraftfull ånga med högt tryck, vilket gör att det går snabbt och lätt att stryka. Tack vare 
den löstagbara vattentanken på 1,4 liter kan du stryka i flera timmar utan avbrott.

Snabb och kraftfull strykning
• Ångtryck på upp till 4 bar för snabb strykning
• Klar att använda på 2 minuter
• Konstant ånga upp till 100 g/min för snabb veckborttagning

Stryk i upp till tre timmar utan påfyllning
• Extra stor löstagbar vattentank på 1,4 liter

Når svåra områden
• Med ångmunstycket kan du stryka på svåråtkomliga ställen.

Bekväm strykning
• Lätt strykjärn för bekväm strykning

Lättglidande
• Lättglidande, hållbar stryksula i rostfritt stål
 



 1,4 liter vattentank

Du behöver mycket ånga för att strykningen ska bli 
enkel. Rikligt ångutsläpp innebär omfattande 
påfyllning. Den extra stora vattentanken på 1,4 liter 
gör att du inte behöver fylla på så ofta.
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Funktioner
• Kan användas med kranvatten: Strykjärnet kan •
Enkel installation och förvaring
• Sladd- och slangförvaring: För bekväm förvaring av 

sladd och slang

Fullständig kontroll
• Temperaturlampa till strykjärnet

Lättglidande
• Stryksula i rostfritt stål: Lättglidande, hållbar 

stryksula i rostfritt stål

Längre hållbarhet
• Antikalkfunktion: Skölj ångenheten efter var 10:e 

strykning
• Inox-ångenhet med externt värmeelement: Rostfri 

ångbehållare

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
• Ångmunstycke

Bekväm strykning

användas med kranvatten
• Extra stort påfyllningshål: För snabb, enkel 

påfyllning
• Ångaktiveringslås: Avger ånga utan att du behöver 

trycka
• Extra lång sladd för maximal räckvidd: 2,5 m
• Extra lång slang för maximal räckvidd: 1,9 m
• Kristallklar vattentank: Helt synlig vattennivå

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

Tekniska specifikationer
• Spänning: 230 V
• Frekvens: 50-60 Hz
• Wattal, ångenhet: 1200 W
• Wattal, strykjärn: 800 W
• Sladdlängd: 2,5 m
• Slanglängd: 1,9 m

Vikt och mått
• Vikt (inkl. förpackning): 6,06 kg
• Mått: 350 x 350 x 250 mm
• Pall: 48 delar
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