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Fantastiska resultat, minimal ansträngning
Strykning utan kompromisser

Det här kraftfulla men ändå förvånansvärt smidiga strykjärnet från Philips 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

Ångpuff upp till 200 g

Upp till 5 bars tryck

Konstant ånga upp till 120 g/min

Bekväm strykning

Ergonomiskt och lätt strykjärn, 1,2 kg

SteamGlide-stryksulan är Philips förstklassiga stryksula

Lättanvänd

Löstagbar 1,6 l vattentank

Minska energiförbrukningen

Minska energiförbrukningen med 20 % och vattenförbrukningen med 40 %

Problemfri kalkborttagning

Permanenta avkalkningstabletter inuti motverkar kalkavlagringar

Enkel sköljning utan tillbehör



Generator med tryckånga GC8520/02

Funktioner

Konstant ånga

Ju mer ånga, desto snabbare strykning. Den

unika tekniken i ett strykjärn med ånggenerator

från Philips genererar kraftfull ånga vilket gör

strykningen enklare, bättre och snabbare.

Enkel sköljning

För att systemstrykjärnets livslängd ska

förlängas rekommenderar vi att du sköljer ur

insidan av systemets bas, som har gjorts

mycket lätt att komma åt med knappen för

enkel sköljning. Det behövs inga tillbehör för

att skölja ur systemstrykjärnet.

Ergonomiskt strykjärn

Det ergonomiskt utformade strykjärnet

underlättar komfortabel strykning genom att

lägga mindre belastning på handleden. Det

uppåtlutande handtaget garanterar en naturlig

position och minskar ansträngningen under

strykningen. Strykjärnsdesignen förhindrar

upprepade rörelser som att placera strykjärnet

på högkant. Strykjärnet är lätt (1,2 kg) för en

enkel och bekväm strykning.

Ångpuff upp till 200 g

Ångpuffen kan användas för vertikal

ångfunktion och tuffa veck.

Upp till 5 bars tryck

Ju mer ånga, desto snabbare strykning. Jämn

kraftfull ånga genereras och tränger djupt in i

plagget för en snabbare och bättre strykning.

Du kan reglera ångtrycket efter dina egna

behov.

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.

SteamGlide-stryksula

SteamGlide-stryksulan är Philips bästa

stryksula för ångstrykjärn. Den är reptålig, har

ett utmärkt glid och är lätt att rengöra.

Avkalkningstabletter

Permanenta avkalkningstabletter motverkar

kalkavlagringar vilket ger ditt systemstrykjärn

ett bättre skydd

ECO-inställning

Minska energiförbrukningen med 20 % och

vattenförbrukningen med 40 % genom att välja

eco-inställningen på Philips-strykjärnet. Eco-

inställningen är det mest energieffektiva sättet

att få ett perfekt strykresultat.
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Specifikationer

Snabb och kraftfull strykning av veck

Stryksula: SteamGlide

Ångavgivning

Konstant ångavgivning: 120 g/min

Ångpuff: 200 g

Vertikal ångstrykning

Tryck: Upp till 5

Justerbar ånginställning

Ångmunstycke

Effekt: 2 200 W

Lättanvänd

Vattentankskapacitet: 1 600 ml

Fylla på och tömma ur vatten: Löstagbar

vattenbehållare

Fyll på när som helst

Uppvärmningstid: 2 min

Förvaringslösning: Bärlås

Slangförvaring: Slangklämma

Sladdlängd: 1,8 m

Sladdens svängradie (hållare): Sladden kan

svänga runt 180 grader

Slanglängd: 1,9 m

Hållbarhet

Energieffektiv: 20 % mindre energiförbrukning

Hantering av kalkbeläggning

Kan användas med kranvatten

Avkalkningslösning: Avkalkningstabletter +

sköljning

Påminnelse om avkalkning

Tekniska specifikationer

Spänning: 220 - 240 V

Strykjärnets vikt: 1,2 kg

Strykjärnets vikt + basenhet: 5,2 kg
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