
 

Strygejern med
dampstation

PerfectCare Aqua
Silence

 
Et tryk på op til 6,2 bar

Dampskud på 330 g

Transportlås

2,5 l fast vandtank

 

GC8650/80
Ultrahurtig og støjsvag strygning
uden behov for temperaturregulering

Stryg alle strygbare materialer fra silke til hør, bomuld og cashmere... i vilkårlig

rækkefølge uden at justere indstillingerne. Philips PerfectCare-strygejernet stryger

alt dit tøj virkelig hurtigt og uden brændemærker eller blanke pletter. Strygning er

nu helt enkelt.

Strygning uden besvær, kræver ingen temperaturindstillinger

Lydløs dampteknologi: kraftig damp med et minimum af lyd

Stryg alt fra cowboybukser til silke uden at skulle indstille temperaturen

Du kan roligt lade den varme strygesål blive på strygebrættet

Hurtig og effektiv strygning

Afkalk apparatet effektivt og nemt for at forlænge det

Nem at fylde med vand fra hanen, så den kan fyldes når som helst under strygningen

Automatisk slukning for tryghed og energibesparelse

Klar til brug på 2 minutter med ubegrænset påfyldning

Et tryk på op til 6,2 bar

Stor og fuldt synlig 2,5 vandtank

Vores bedst glidende strygesål

Spar energi med ECO-tilstand

Lås strygejernet sikkert fast på basestationen



Strygejern med dampstation GC8650/80

Vigtigste nyheder

Lydløs dampteknologi

Nyd strygningen med familien omkring dig,

eller mens du ser TV, uden at blive forstyrret af

støj fra dampen. Den lydløse dampteknologi

leverer en støjsvag, men meget kraftfuld damp.

Dampstationen er udstyret med lyddæmpende

dampfiltre til at reducere lyden fra dampen

samt en lydabsorberende platform til at

mindske larmen fra pumpen i baseenheden.

OptimalTEMP-teknologi

Nu kan du stryge alt fra jeans til silke helt uden

at justere temperaturen på strygejernet. Philips'

patenterede Smart Control Processor

har en forudindstillet temperatur, som i

kombination med dampen passer perfekt til

alle tænkelige strygbare materialer. Perfekt

resultat uden besvær – garanteret uden

brændemærker!

Nem afkalkning

Ekstremt langvarig dampydeevne: Philips'

eksklusive Easy De-Calc-funktion tilbyder den

ideelle måde at slippe af med kalkaflejringer

og forlænge levetiden for dit strygejern med

dampstation. Med lys og lyd vil dit strygejern

minde dig om at gøre strygejernet rent. Så

snart apparatet er koldt, skal du blot åbne Easy

De-Calc-knappen og opsamle det snavsede

vand og kalken i en kop.

Energibesparende

Med ECO-tilstanden, hvor mængden af damp

er reduceret, kan du spare energi, uden at det

går ud over strygeresultaterne.

Genopfyld med vand fra hanen når som helst

Strygejernet med dampstation er designet til

brug med vand fra hanen. Hvis du løber tør for

vand i vandtanken under strygningen, kan du

nemt genopfylde den uden at skulle vente eller

slukke for apparatet.

Sikkerhedstransportlås

Dit strygejern med dampstation leveres med

en sikkerhedstransportlås. Du kan låse

strygejernet sikkert på basen, så risikoen for, at

nogen berører den varme strygesål, reduceres.

Du kan også nemt bære dampstationen.

Sikker afstilning

Den innovative OptimalTEMP-teknologi fra

Philips garanterer, at alle strygeegnede stoffer

ikke beskadiges. Under strygningen behøver du

ikke at sætte strygejernet tilbage på

basestationen. Du kan roligt lade den varme

strygesål forblive direkte på tøjet eller på

strygebrættets bomuldsbeklædning uden

yderligere varmebestandigt tilbehør. Den vil

ikke skade det strygeegnede tøj eller brættet.

På denne måde gøres strygningen nemmere

med mindre belastning af håndleddet.

Auto-sluk

Auto-sluk-funktionen slukker automatisk

apparatet, hvis det ikke har været i brug i et par

minutter, for at spare energi.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.



Strygejern med dampstation GC8650/80

Specifikationer

Håndtering af kalk

Calc Clean påmindelse

Calc Clean: Nem afkalkning

Brug vand fra vandhanen

Nem at anvende

Ledningsbevægelse (drejefunktion): 180

graders ledningsbevægelse

Ledningsopbevaring: Ledningsklemme

Opvarmningstid: 2 min

Ledningslængde: 1,7 m

Opbevaring af slange: Opbevaringsrum til

slange

Alarm for lav vandstand

Netlednings længde: 1,8 m

Fleksibel genopfyldning

Sikker for alle stoffer: Selv for sarte som f.eks.

silke

Automatisk sikkerhedsafbryder

Opbevaringsløsning: Transportlås

Kapacitet: Vandtank: 2500 ml

Påfyldning af vand og tømning: Ekstra stort

påfyldningshul

Hurtig og effektiv fjernelse af folder

OptimalTEMP-teknologi

Strøm: 2400 W

Sikker afstilning

Lydløs dampteknologi

Strygesål: T-ionicGlide

Dampskud: 330 g

Steam Tip

Lodret dampning

Tryk: Et tryk på op til 6,2 bar

Tekniske specifikationer

Spænding: 220 - 240 V

Produktmål: 36,2 x 27 x 26,3 cm

Strygejernets vægt: 1,1 kg

Vægt på strygejern + base: 4,5 kg

* I kategorien for dampgeneratorer med ubegrænset tryk
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