
 

 

Philips 8500 series
Dampbeholder med trykk

1,6 l

GC8520
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
• Dampstøt på opptil 200 g/min for fjerning av vanskelige skrukker
• Damptrykk på opptil 5 bar for rask stryking
• Kontinuerlig damp på opptil 120 g/min

Behagelig stryking
• Ergonomisk og lett strykejern på 1,2 kg
• SteamGlide-strykesålen er Philips' beste strykesåle

Lett å bruke
• Avtakbar vannbeholder på 1,6 liter

Reduser energiforbruk
• Spar 20 % strømforbruk og 40 % vannforbruk

Problemfri kalkfjerning
• Permanente kalkfjerningstabletter på innsiden hinder kalkavleiringer
• Enkel skylling uten tilbehør



 Kontinuerlig damp på opptil 120 g/min

Kontinuerlig damp på opptil 120 g/min fordi en 
liten mengde vann pumpes inn i varmeenheten 
hver gang. For perfekt og rask fjerning av 
skrukker.

Enkel skylling
Vi anbefaler at du skyller innsiden av 
strykejernbasen for å forlenge strykejernets 
levetid. Dette kan du gjøre enkelt ved hjelp av 
bryteren for enkel skylling. Du trenger ikke 
noe tilbehør for å skylle strykejernet.

Ergonomisk strykejern

Den ergonomiske utformingen på strykejernet 
gir deg komfortabel stryking ved å legge 
mindre belasting på håndleddet. Håndtaket 
skråner oppover, slik at du får en naturlig 
stilling som reduserer belastningen når du 
stryker. Med denne utformingen slipper du 
også de repetitive bevegelsene ved å sette 
strykejernet på høykant. Strykejernet er lett 
(1,2 kg), slik at strykingen blir enkel og 
komfortabel.

Dampstøt på opptil 200 g/min

Ved hjelp av dampstøt kan du fjerne selv de 
mest gjenstridige skrukker.

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.

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.

SteamGlide-strykesåle

SteamGlide-strykesålen er Philips' beste 
strykesåle. Den er meget ripesikker, glir 
utmerket og er enkel å rengjøre.

Kalkfjerningstabletter

Permanente kalkfjerningstabletter hindrer 
dannelsen av kalkavleiringer, og sørger for 
bedre beskyttelse av strykejernet

ECO-innstilling
Spar 20 % strømforbruk og 40 % vannforbruk 
ved å velge eco-innstillingen. Eco-innstillingen 
er den mest energieffektive måten å oppnå 
perfekte strykeresultater på.
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Rask og effektiv fjerning av skrukker
• Strykesåle: SteamGlide
• Kontinuerlig damputslipp
• Kontinuerlig damputslipp: 120 g/min
• Dampstøt: 200 g
• Vertikal damp
• Damptrykk: Opptil 5 bar
• Forskjellige dampinnstillinger
• Dampspiss
• Drift: 2200 W

Lett å bruke
• Kapasitet for vanntank: 1600 ml
• Fylle på og tømme ut vann: Avtakbar vannbeholder
• Fyll på når som helst
• Oppvarmingstid: 2 min
• Oppbevaringsløsning: Bærelås
• Oppbevaring av slange: Slangeklemme

• Lengde på nettledning: 1,8 m
• Ledningsfrihet (dreier): 180 graders 

bevegelsesfrihet med ledningen
• Slangelengde: 1,9 m

Bærekraftighet
• Automatisk energisparing: 20 % energireduksjon

Kalkhåndtering
• Egnet til vann fra springen
• Kalkrensløsning: Kalkfjerningstabletter + skylling
• Påminnelse om kalkrens

Tekniske spesifikasjoner
• Spenning: 220–240 V
• Vekt på strykejern: 1,2 kg
• Vekt på strykejern + base: 5,2 kg
•
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