
 

 

Philips 8400 series
Dampbeholder med trykk

1,6 l

GC8420
Flotte resultater, minimal anstrengelse

Ingen kompromisser.
Kraftig, men likevel overraskende praktisk. Dette strykejernsystemet produserer 
kontinuerlig damp med høyt trykk. Du kan fylle opp den store avtakbare vannbeholderen 
når som helst og hvor som helst. Det gjør strykingen rask og enkel.

Rask og kraftig stryking
• Damptrykk på opptil 5 bar for rask stryking
• Kontinuerlig damp på opptil 110 g/min for rask fjerning av skrukker
• SteamGlide-strykesålen er Philips' beste strykesåle
• Dampstøt på opptil 160 g/min for de vanskeligste skrukkene

Behagelig stryking
• Avtakbar vannbeholder
• Avtakbar vannbeholder på 1,6 liter
• Varmebestandig matte: en trygg plass å plassere det varme strykejernet

Enkel installasjon og oppbevaring
• Klar til bruk på to minutter
• Lås og bær systemet enkelt med én hånd
• Integrert oppbevaringsrom for ledning og slange



 Damptrykk på opptil 5 bar

Doble strykehastigheten med damp med trykk. 
Damp med trykk trenger dypt inn i stoffene, noe som 
gjør det raskt og enkelt å stryke, selv vanskelige 
stoffer.

Dampstøt på opptil 160 g/min
Ved å bruke dampstøt frigis et dampstøt på opptil 
160 g/min for å fjerne selv de vanskeligste skrukkene.

Avtakbar vannbeholder på 1,6 liter

Med en stor vannbeholder kan du stryke med damp 
uten at du må etterfylle. Beholderen tar mye vann 
slik at du kan stryke uforstyrret i opptil tre timer. 
Siden den er avtakbar, kan du fylle på 
vannbeholderen når som helst. Det gir deg 
ubegrenset, kraftig damp.

Hvilematte for strykejern

Når du vil øke komforten under strykingen, kan du 
sette strykejernet hvor som helst med den 
varmebestandige matten. Siden du ikke trenger å 
sette strykejernet på høykant, blir det mindre 
belastende for håndleddet ditt. Hvilematten er svært 
varmebestandig, og du kan til og med sette en 
strykesåle på 250 °C på den.

Bærelås

Det har aldri vært enklere å bære dampesystemet. 
Lås strykejernet til sokkelen med låsehendelen på 
baksiden, og bær hele systemet med én hånd. Slik kan 
du bære og oppbevare systemet umiddelbart og 
sikkert, når du vil.
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Spesifikasjoner
Tilbehør
• Inkludert i pakken: Varmebestandig hvilematte for 

strykejernet

Behagelig stryking
• Anti-kalkbehandling: Enkel skylling
• Ledningslengde: 1,8
• Ergonomisk strykejernutforming: Ergonomisk 

utformet strykejern som gir deg komfortabel 
stryking

• Slangelengde: 1,9, 1,9
• Sikker i bruk: Sikkerhetsstopp ved overoppheting
• Egnet til vann fra springen

Fjerning av skrukker
• Kontinuerlig damp: Opptil 110 g/min
• Damp med trykk: Opptil 5 bar
• Strykesåle: Optimalt viftemønster
• Dampstøt: Opptil 160 g/min
• Vertikal damp: Kontinuerlig vertikal damp

Lett å bruke
• Kontroll: Klarlampe for damp, Klar-lampe for 

temperatur, Forskjellige dampinnstillinger, Lampe 
for tom vannbeholder

• Enkel å sette opp og oppbevare: Bærelås, Enkel 
oppbevaring av ledning og slange

• komme til på vanskelige steder: Knappespor, 
Dampspiss

• Vannbeholder: Avtakbar

Glatt
• Strykesåle: SteamGlide-strykesåle

Tekniske spesifikasjoner
• Wattforbruk, vannbeholder: 1200
• Frekvens: 50–60
• Wattforbruk, strykejern: 800
• Oppstartstid: 2
• Spenning: 220–240
•
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