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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.

Stryk i upp till tre timmar utan påfyllning

Extra stor löstagbar vattentank på 1,4 liter

Snabb och kraftfull strykning

Ångtryck på upp till 4,5 bar för snabb strykning

Konstant ånga upp till 110 g/min för snabb veckborttagning

Ångpuff upp till 120 g/min hjälper dig att ta bort envisa veck

Klar att använda på 2 minuter

Når svåra områden

Med ångmunstycket kan du stryka på svåråtkomliga ställen.

Bekväm strykning

Lätt strykjärn för bekväm strykning

Lättglidande

SteamGlide-stryksula för kraftfull ånga och suverän glidförmåga



Generator med tryckånga GC8220/02

Funktioner Specifikationer

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.

 Bekväm strykning

Extra bekvämlighet: Ångaktiveringslås

Avkalkningshantering: Enkel sköljning

Sladdlängd: 2,5

Slanglängd: 1,9, 1,9

Säker användning: Säkerhetsavstängning vid

överhettning

Kan användas med kranvatten

Veckborttagning

Stryksula: Optimalt ventilationsmönster

Vertikal ånga: Konstant vertikal ånga

Lättanvänd

Kontroll: Klarlampa för ånga,

Temperaturlampa, Justerbar ånginställning,

Lampa för tom vattentank

Enkel att installera och förvara: Enkel sladd-

och slangförvaring, Extra stort påfyllningshål

når svåråtkomliga områden: Knappskåra,

Ångmunstycke

Vattentank: Crystal Clear

Lättglidande

Stryksula: SteamGlide-stryksula

Tekniska specifikationer

Wattal, ångenhet: 1200

Frekvens: 50-60

Wattal, strykjärn: 800

Spänning: 220 - 240

Vikt och mått

Produktstorlek: 350 x 350 x 250

Produktvikt: 6,06

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan

föregående meddelande. Alla

varumärken tillhör Koninklijke Philips

N.V. eller sina respektive ägare.

Publiceringsdatum

2019‑01‑24

Version: 4.0.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

