
Strykjärn med
ånggenerator

PerfectCare Aqua

 
5 bar

220 g ångpuff

2,2 l fast vattenbehållare

Bärlås

 
GC8635/02

Bekymmerslös strykning, ingen inställning krävs
Med OptimalTemp och helt synlig vattentank på 2,2 l

Används för alla strykbara plagg; siden, linne, bomull, kashmir ... i vilken ordning som helst utan att behöva ändra

inställning på strykjärnet. Philips PerfectCare-strykjärnet ger ett snabbt resultat på alla dina kläder utan att

riskera att de bränns eller blir glansiga. Nu är det verkligen enkelt att stryka.

En perfekt inställning för alla dina kläder

OptimalTemp: den perfekta kombinationen av ånga och temperatur

100 % användarvänlig, inga justeringar krävs

100 % säker på alla strykbara plagg

100 % snabb på alla tyger, ingen annan strykning är snabbare

Testad och godkänd av oberoende tygexperter

Snabb och kraftfull strykning

Upp till 5 bars tryck

Bekväm strykning

Stor 2,2 l helt synlig vattentank

Säkert att lämna den varma stryksulan på strykbrädan

Snabb och enkel avkalkning som förlänger strykjärnets livslängd

Den nya SteamGlide-stryksulan är Philips bästa stryksula

Lås strykjärnet ordentligt så att det är lätt att bära



Strykjärn med ånggenerator GC8635/02

Funktioner

OptimalTemp

En perfekt inställning för alla dina kläder. Alltid

perfekt kombination av ånga och temperatur

tack vare: 1) Avancerad Smart Control-

processorn som ger en perfekt kombination av

ånga och temperatur 2) Ultrakraftfull

cyklonångbehållaren som ger kraftfull och

konstant ånga för alla tyger

100 % lättanvänd

100 % användarvänlig, inga justeringar krävs.

Nu kan du stryka alla strykbara plagg ett efter

ett utan att behöva vänta eller justera

temperaturen på strykjärnet.

100 % säker

100 % säker, till och med på ömtåliga material

som silke, kashmir, ull och polyester.

Oberoende strykjärnstestinstitut har använt

PerfectCare på de mest ömtåliga strykbara

plagg som finns, och de bekräftar de

fantastiska strykresultaten.

100 % snabb

100 % snabb på de kraftigaste tygerna, inga

andra ånggeneratorer är snabbare från början

till slut.

Testad och godkänd:

Det här strykjärnet har testats och godkänts för

dess utmärkta strykprestanda av oberoende

tygexperter som DWI, IWTO och Woolmark.

Med hjälp av Woolmark Apparel Care-

programmet kan konsumenter lättare urskilja

vilka tvättprodukter som har godkänts för

användning på ulltyger enligt Woolmark

Company. Philips är med sin exklusiva

OptimalTEMP-teknik hittills det enda företag

som certifierats enligt Woolmarks Gold-

standard. Du kan förlita dig på att Woolmark-

godkända klädvårdsprodukter passar perfekt för

alla ullplagg.

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.

2,2 l helt synlig vattentank

PerfectCare Aqua har en unik funktion: en stor

vattentank som du kan stryka med i timmar

utan att behöva fylla på vattentanken. Det gör

varje strykning både snabbare och enklare.

Den synliga vattentankens utmärkta designen

gör att du alltid kan se vattennivån, oavsett

vinkel.

Säker avställning

Med Philips innovativa OptimalTemp-teknik

garanterar vi att du slipper brännmärken på

strykbara tyger. Under strykningen behöver du

aldrig placera strykjärnet i basstationen igen,

du kan lämna den varma stryksulan direkt på

plagg eller på strykbrädans bomullsskydd utan

extra underlägg. Det skadar varken något av

dina strykbara plagg eller strykbrädan. Det här

gör strykningen enklare med mindre

påfrestning för handlederna.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.



Strykjärn med ånggenerator GC8635/02

Specifikationer

Snabb och kraftfull strykning av veck

Stryksula: SteamGlide

OptimalTEMP-teknik

Ångavgivning

Ångpuff: 220 g

Vertikal ångstrykning

Tryck: Upp till 5

Ångmunstycke

Effekt: 2400 W

Lättanvänd

Vattentankskapacitet: 2 200 ml

Fylla på och tömma ur vatten: Extra stort

påfyllningshål

Fyll på när som helst

Automatisk säkerhetsavstängning

Förvaringslösning: Bärlås

Slangförvaring: Utrymme för slangförvaring

Sladdlängd: 1,8 m

Slanglängd: 1,6 m

Kan användas på alla tyger: Till och med på

ömtåliga tyger som silke

Varning vid låg vattennivå

Uppvärmningstid: 2 min

Sladdens svängradie (hållare): Sladden kan

svänga runt 180 grader

Hantering av kalkbeläggning

Kan användas med kranvatten

Avkalkningslösning: Enkel avkalkning

Påminnelse om avkalkning

Tekniska specifikationer

Produktstorlek: 36,2 x 27 x 26,3 cm

Strykjärnets vikt: 1 kg

Strykjärnets vikt + basenhet: 4,5 kg
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