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Fantastiska resultat, minimal ansträngning
Inga kompromisser.

Det här kraftfulla men ändå förvånande praktiska stryksystemet producerar oavbrutet ånga med högt tryck. Du

kan fylla på den stora löstagbara vattentanken när och var som helst så att strykningen går snabbt och enkelt.

Snabb och kraftfull strykning

Ångtryck på upp till 5 bar för snabb strykning

Konstant ånga upp till 110 g/min för snabb veckborttagning

Ångpuff upp till 160 g för de mest envisa vecken

SteamGlide-stryksulan är Philips förstklassiga stryksula

Bekväm strykning

Löstagbar vattentank

Löstagbar 1,6 l vattentank

Värmetåligt strykjärnsunderlägg: säker placering av det heta strykjärnet

Enkel installation och förvaring

Klar att använda på två minuter, med obegränsad påfyllning

Lås och bär systemet lätt och ledigt med en hand

Inbyggt fack för sladd- och slangförvaring



Generator med tryckånga GC8420/02

Funktioner Specifikationer

Upp till 5 bar

Fördubbla hastigheten på strykningen med

tryckånga. Tryckångan tränger djupt in i tyget

och gör strykningen snabb och enkel, även

med svåra tyger.

Ångpuff upp till 160 g

Ångpuffen ger ånga på upp till 160 g, när du

vill ta bort riktigt envisa veck.

Löstagbar 1,6 l vattentank

Vattentankens stora kapacitet gör att du kan

ångstryka utan att behöva fylla på tanken. Den

rymmer en stor mängd vatten så att du kan

stryka i upp till 3 timmar utan avbrott. Då den

är löstagbar kan du lätt fylla på vatten när som

helst. Du får kontinuerlig, kraftfull ånga.

Strykjärnsunderlägg

För att förbättra komforten under strykningen

kan du placera strykjärnet var som helst med

det här underlägget. Eftersom du inte behöver

ställa strykjärnet på högkant när du tar paus

minskar du påfrestningarna på din handled.

Strykjärnsunderlägget är mycket värmetåligt

även när en stryksula uppvärmd till 250 °C

placeras på det.

Bärlås

Att bära ditt ångsystem har aldrig varit så här

lätt. Lås strykjärnet till basdelen genom att

använda låsspaken på baksidan och bär hela

systemet med en hand. Det här gör att du kan

bära och förvara systemet omedelbart och

säkert, när som helst.

Tillbehör

Medföljer förpackningen: Värmetåligt

strykjärnsunderlägg

Bekväm strykning

Avkalkningshantering: Enkel sköljning

Sladdlängd: 1,8 m

Ergonomisk strykdesign: Ergonomiskt

utformat

strykjärn för bekväm strykning

Slanglängd: 1,9

Säker användning: Säkerhetsavstängning vid

överhettning

Kan användas med kranvatten

Veckborttagning

Konstant ånga: upp till 110 g/min

Tryckånga: Upp till 5 bar

Stryksula: Optimalt ventilationsmönster

Ångpuff: Upp till 160 g/min

Vertikal ånga: Konstant vertikal ånga

Lättanvänd

Kontroll: Klarlampa för ånga,

Temperaturlampa, Justerbar ånginställning,

Lampa för tom vattentank

Enkel att installera och förvara: Bärlås, Enkel

sladd- och slangförvaring

når svåråtkomliga områden: Knappskåra,

Ångmunstycke

Vattentank: Löstagbar

Lättglidande

Stryksula: SteamGlide-stryksula

Tekniska specifikationer

Wattal, ångenhet: 1200 W

Frekvens: 50-60 Hz

Wattal, strykjärn: 800 W

Starttid: 2 minuter

Spänning: 220-240 V
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