
 

Philips
Trykstrygesystem

GC8280
Flotte resultater, minimalt besvær

Uafbrudt, kraftig damp med en 1,4 liter vandtank
Dette kraftfulde og overraskende kompakte strygesystem producerer konstant damp 
under højt tryk, hvilket gør strygeprocessen hurtig og nem. Takket være den aftagelige 1,4 
liters vandtank kan du stryge i timevis uden afbrydelse.

Hurtig og effektiv strygning
• Damptryk på op til 5 bar for hurtig strygning
• Klar til brug på 2 minutter
• Konstant damp på op til 140 g/min fjerner hurtigt folder

Strygning i op til 3 timer uden genopfyldning af vand
• Xtra large aftagelig 1,4 liters vandtank

Når ind i besværlige områder
• Steam Tip gør det nemt at stryge vanskeligt tilgængelige områder

Fuld kontrol
• LCD-display, så du nemt kan ændre indstillinger

Jævnt glidende
• SteamGlide-strygesål med kraftig damp og perfekt glideevne.
 



 1,4 liters vandtank

For at gøre strygeprocessen så nem som muligt, 
behøver du en masse damp. En høj dampproduktion 
betyder normalt flere påfyldninger, men den ekstra 
store vandtank på 1,4 liter skal ikke fyldes lige så ofte.
GC8280/02

Vigtigste nyheder
• Stabil placering på højkant: Holder strygejernet •
Nem opsætning og opbevaring
• Opbevaring af ledning/slange: Praktisk opbevaring 

af ledning/slange

Jævnt glidende
• SteamGlide-strygesål

Længere levetid
• Calc-Clean: Skyl damptanken efter hver 10. 

strygning
• Inox-boiler med eksternt varmelegeme: Anti-

korrosions-dampkammer

Fjerner let folder
• Konstant lodret damp: Til gardiner og tøj på bøjle
• Optimalt damphulmønster: For den bedste 

dampfordeling

Når ind i besværlige områder
• Knaprille: Hurtigere strygning langs knapper og 

sømme.
• Steam Tip: Gør det nemt at stryge vanskeligt 

tilgængelige områder

Komfortabel strygning
• Brug vand fra vandhanen: Strygejernet fungerer 

med vand fra hanen
• Ekstra stor vandbeholder: Til nem og hurtig 

påfyldning
• Damplås: Producerer damp uden at skulle trykke 

ned
• Ekstra lang ledning for maksimal rækkevidde: 2,5 m
• Ekstra lang slange for maksimal rækkevidde: 1,9 m
• Krystalklar vandtank: Tydelig, synlig vandstand

Sikker strygning
• Strygejernet slukker automatisk, når det står 

ubenyttet: Når strygejernet efterlades uden opsyn
• Programmérbar sikkerhedsafbryder: Strygejernet 

slukker efter forudindstillet tid
• Overophedningssikring: Forhindrer, at 

damptanken overophedes

stabilt stående
• Lås/strygejern: Sikker opbevaring af strygejernet i 

lodret position
• Fire gummifødder: Sørg for, at standeren ikke 

glider

Nemmere strygning
• Nem kontrol: Tydelig feedback ved indstillinger
• Indstilling af vandets hårdhedsgrad: Giver dit 

strygejern en længere levetid
• Sprogvælger: Vælg det sprog du foretrækker
• On/off-lyd: Tænd/sluk lyd
• Forprogrammerede temperaturer: Præcis 

temperaturindstilling til 12 slags tekstiler
• Rengøringspåmindelse: Indikerer, når damptanken 

skal renses

Fuld kontrol
• Variabel indstilling af damp til alle typer tøj: 

Variabel indstilling af damp til alle typer tøj
• Strygetemperaturindikator
• Lysindikator for tom vandtank: Indikator viser, når 

vandtanken skal genopfyldes
• Lysindikator når damp er klar: Indikator viser, når 

det korrekte dampniveau er nået

Beskytter dit tøj
• Drypstop-system: Ingen dryp/skjolder på dit 

strygetøj under strygningen

Tekniske specifikationer
• Spænding: 230 V
• Frekvens: 50-60 Hz
• Watt boiler: 1200 W
• Watt strygejern: 800 W
• Ledningslængde: 2,5 m
• Slangelængde: 1,9 m

Vægt og dimensioner
• Vægt (inkl. emballage): 6,06 kg
• Dimensioner: 350 X 350 X 250 mm
• Palle: 48 stk.
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