
Dampstation

8400 series

 

1,6 L

 
GC8420

Flotte resultater, minimalt besvær
Kompromisløst.

Kraftfuldt og overraskende praktisk strygesystem, der konstant producerer damp under højt tryk. Den store

aftagelige vandtank kan fyldes op når som helst og hvor som helst, så strygningen går hurtigt og nemt.

Hurtig og effektiv strygning

Damptryk på op til 5 bar for hurtig strygning

Konstant damp på op til 110 g/min fjerner hurtigt folder

Dampskud på op til 160 g til de mest genstridige folder

SteamGlide-strygesål er Philips' bedste strygesål

Komfortabel strygning

Aftagelig vandtank

Aftagelig 1,6 l vandtank

Varmebestandig afsætningsmåtte: til sikker placering af det varme strygejern

Nem opsætning og opbevaring

Klar til brug på 2 minutter med ubegrænset påfyldning

Lås og flyt dampstationen uden besvær med én hånd

Integreret opbevaringsrum til ledning/slange



Dampstation GC8420/02

Vigtigste nyheder Specifikationer

Op til 5 bar

Stryg dobbelt så hurtigt med damp under tryk.

Damp under tryk trænger dybt ind i tøjet og gør

det hurtigt og nemt at stryge - selv besværlige

tekstiler.

Dampskud på op til 160 g

Når du bruger dampskud, udløses der et

dampskud på op til 160 g, der fjerner selv de

mest genstridige folder.

Aftagelig 1,6 l vandtank

En stor vandtankskapacitet gør det muligt at

stryge med damp i lang tid uden

genopfyldning. Tanken rummer så meget vand,

at du kan stryge uafbrudt i op til 3 timer.

Tanken er aftagelig, så du kan fylde den op,

når du vil. Dermed får du langvarig og kraftfuld

damp.

Afsætningsmåtte

For at gøre strygningen mere komfortabel kan

du stille strygejernet overalt med den

varmebestandige afsætningsmåtte, så du

undgår at skulle vende det på højkant, hvilket

belaster håndleddet. Afsætningsmåtten er

meget varmebestandigt, selv når en 250°C

varm strygesål stilles på det.

Transportlås

Det har aldrig været så nemt at løfte og flytte

en dampstation. Lås dampjernet fast til

basisenheden med låsefunktionen, og løft

herefter systemet med én hånd. Dette sikrer, at

du når som helst kan flytte og opbevare din

dampstation hurtigt og sikkert.

Tilbehør

Medfølger: Varmebestandigt underlag til

strygejern

Komfortabel strygning

Anti-kalk-behandling: Nemt rensesystem

Ledningslængde: 1,8 m

Ergonomisk designet strygejern: Ergonomisk

designet strygejern for komfortabel strygning

Ledningslængde: 1,9

Sikker brug: Overophedningssikring

Brug vand fra vandhanen

Fjernelse af folder

Konstant damp: Op til 110 g/min.

Damp under tryk: Op til 5 bar

Strygesål: Optimalt damphulmønster

Dampskud: Op til 160 g/min.

Lodret damp: Konstant lodret damp

Nem at anvende

Kontrol: Dampindikator, Temperaturindikator,

Variabel dampindstilling, Indikator for tom

vandtank

Nem at indstille og opbevare: Transportlås,

Nem opbevaring af ledning/slange

når ind i vanskeligt tilgængelige områder:

Knaprille, Steam Tip

Vandtank: Aftagelig

Fantastisk glideevne

Strygesål: SteamGlide-strygesål

Tekniske specifikationer

Watt: damptank: 1200 W

Frekvens: 50-60 Hz

Watt: strygejern: 800 W

Opstartstid: 2 minut(ter)

Spænding: 220-240 V
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