
 

Philips
Strykesystem med trykk

GC8220
Flotte resultater, minimal anstrengelse

Uavbrutt, kraftig damp med vannbeholder på 1,4 liter
Dette strykesystemet er kraftig, men samtidig overraskende kompakt, og det produserer 
kontinuerlig damp med høyt trykk, noe som gjør at du får strykejobben unna raskt og enkelt. 
Takket være den avtakbare vannbeholderen på 1,4 liter kan du stryke i flere timer uten stopp.

Stryk i opptil tre timer uten etterfylling
• Ekstra stor, avtagbar 1,4 liters vannbeholder

Rask og kraftig stryking
• Damptrykk på opptil 4,5 bar for rask stryking
• Kontinuerlig damp på opptil 110 g/min for rask fjerning av skrukker
• Dampstøt på opptil 120 g/min fjerner selv de vanskeligste skrukkene
• Klar til bruk på to minutter

Kommer til på vanskelige steder
• Dampspissen gjør at du også kan stryke steder der det er vanskelig å komme til

Behagelig stryking
• Lett strykejern for enkel stryking

Glatt
• SteamGlide-strykesåle for kraftig damp og super gli
 



 Vannbeholder på 1,4 liter

For at strykingen skal bli lettere er det nødvendig 
med mye damp. Mye damp innebærer flere påfyll 
med vann. Den ekstra store beholderen på 1,4 liter 
gjør at det ikke er nødvendig å fylle på vann så ofte.
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Enkel installasjon og oppbevaring
• Oppbev. av ledning og slange: For enkel 

oppbevaring av ledning og slange

Glatt
• SteamGlide-strykesåle

Lengre levetid
• Avkalking: Skyll vannbeholderen etter hver 10. 

strykeøkt
• Inox-vannbeholder med eksternt varmeelement: 

Rustfritt dampkammer

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
• Dampspiss: Du kan stryke steder der det er 

vanskelig å komme til

Full kontroll
• Klarlampe for damp: Indikatoren viser når riktig 

dampnivå er nådd
• Klar-lampe for stryketemperatur
• Lampe for tom vannbeholder: Indikatoren viser når 

vannbeholderen må etterfylles
• Forskjellige dampinnstillinger som passer for alle 

tekstiler: Forskjellige dampinnstillinger som passer 

for alle tekstiler

Behagelig stryking
• Egnet til vann fra springen: Strykejernet kan brukes 

med vann fra kranen
• Ekstra stor åpning for påfylling av vann: For rask og 

enkel påfylling
• Damputløserlås: Gir damp uten at du trenger å 

trykke ned
• Ekstra lang ledning for maksimal rekkevidde: 2,5 m
• Ekstra lang slange for maksimal rekkevidde: 1,9 m
• Crystal Clear-vannbeholder: Godt synlig vannivå

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

Tekniske spesifikasjoner
• Spenning: 230 V
• Frekvens: 50–60 Hz
• Wattforbruk, vannbeholder: 1200 W
• Wattforbruk, strykejern: 800 W
• Ledningslengde: 2,5 m
• Slangelengde: 1,9 m

Mål og vekt
• Vekt (inkl. emballasje): 6,06 kg
• Mål: 350 X 350 X 250 mm
• Pall: 48 deler
•
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