
 

Strykejern med
dampgenerator

PerfectCare Aqua
Silence

 
Trykk på opptil 6,2 bar

330 g dampstøt

Bærelås

Fast vannbeholder på 2,5 liter

 

GC8650/80
Svært rask og stille stryking
uten temperaturjusteringer

Stryk alle plagg som kan strykes, enten de er laget av silke, lin, bomull, kasjmir ... i

hvilken som helst rekkefølge, uten å måtte foreta justeringer. Philips PerfectCare-

strykejernet gir raske resultater uten at det er fare for å brenne plaggene eller

påføre dem en glanset overflate. Det blir virkelig enkelt å stryke.

Enkel stryking, ingen temperaturinnstilling er nødvendig

Teknologi for stille damp: kraftig damp med minimal lyd

Stryk både olabukser og silkeplagg uten å stille temperaturen

Trygt å plassere den varme strykesålen på strykebrettet

Testet og godkjent av uavhengige tekstileksperter

Rask og kraftig stryking

Effektiv og enkel avkalking av apparatet for langvarig bruk

Kan etterfylles fra springen når som helst under stryking

Slås av automatisk for ro i sjelen og strømsparing

Klar for bruk på to minutter med ubegrenset påfylling

Trykk på opptil 6,2 bar

Stor, fullstendig synlig vannbeholder på 2,5 liter

Strykesålen med best glid

Energibesparende ECO-modus

Lås strykejernet til basestasjonen



Strykejern med dampgenerator GC8650/80

Høydepunkter

Teknologi for stille damp

Stryk tøy samtidig som du er med familien eller

ser på TV, uten å bli forstyrret av lyden fra

dampen. Teknologi for stille damp gir stille,

men svært kraftig damp. Dampgeneratoren har

filtre for stille damp, slik at damplyden

reduseres, samt en lydabsorberende plattform

for å minske støy fra pumpen i basen.

OptimalTEMP-teknologi

Nå kan du stryke alt fra jeans til silke uten at

du selv må regulere temperaturen på

strykejernet. Philips' patenterte Smart Control

Processor har en forhåndsinnstilt temperatur

som kombinert med damp er optimal for alle

stoffer du måtte komme på å stryke. Perfekt

resultat uten anstrengelse – og garantert uten

brennmerker!

Enkel avkalking

Svært langvarig dampytelse: Philips' eksklusive

funksjon for enkel kalkfjerning sørger for at du

blir kvitt kalkbelegg og får et strykejern med

forlenget levetid. Strykejernet med

dampgenerator varsler deg med lys og lyd når

det er på tide å rengjøre apparatet. Når

apparatet er helt kaldt, åpner du ganske enkelt

bryteren for enkel kalkfjerning og heller det

møkkete vannet og kalkbelegget over i en kopp.

Energibesparende

Ved hjelp av ECO-modusen, som genererer

mindre mengde damp, kan du spare energi

uten at det går utover resultatene.

Fyll på vann fra springen når som helst

Strykejernet med dampgenerator er utviklet for

å brukes med vann fra springen. Når du stryker

tøy og vannbeholderen blir tom for vann, kan

du enkelt fylle på mer vann uten å måtte vente

eller slå av apparatet.

Sikkerhetslås for bæring

Dampgeneratoren leveres med en

sikkerhetsbærelås. Du kan låse strykejernet på

sokkelen og gjøre det sikrere, noe som

reduserer risikoen for at noen berører den

varme strykesålen. Du kan også enkelt bære

dampgeneratoren.

Sikker bruk

Den nyskapende OptimalTEMP-teknologien

fra Philips garanterer at du ikke får brennmerker

på strykbart tøy. Når du stryker, trenger du ikke

å sette strykejernet tilbake på basestasjonen,

men du kan sette den varme strykesålen

direkte på plaggene eller bomullstrekket til

strykebrettet uten ekstra tilbehør. Det vil ikke

skade de strykbare plaggene eller brettet. Dette

gjør strykingen enklere med mindre belastning

for håndleddene.

Automatisk avslåing

Automatisk avslåing gjør at apparatet slås av

automatisk hvis det ikke har vært brukt på noen

minutter, også for å spare strøm.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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Spesifikasjoner

Kalkhåndtering

Påminnelse om kalkrens

Kalkrensløsning: Enkel avkalking

Egnet til vann fra springen

Lett å bruke

Ledningsfrihet (dreier): 180 graders

bevegelsesfrihet med ledningen

Ledningsoppbevaring: Ledningsklemme

Oppvarmingstid: 2 min

Slangelengde: 1,7 m

Oppbevaring av slange: Oppbevaringsrom for

slange

Alarm for lite vann

Lengde på nettledning: 1,8 m

Fyll på når som helst

Sikker på alle stoffer: Selv på tynne, fine

stoffer som silke

Automatisk sikkerhetsutkobling

Oppbevaringsløsning: Bærelås

Kapasitet for vanntank: 2500 ml

Fylle på og tømme ut vann: Ekstra stort

påfyllingshull

Rask og effektiv fjerning av skrukker

OptimalTEMP-teknologi

Drift: 2400 W

Sikker bruk

Teknologi for stille damp

Strykesåle: T-ionicGlide

Dampstøt: 330 g

Dampspiss

Vertikal damping

Trykk: Trykk på opptil 6,2 bar

Tekniske spesifikasjoner

Spenning: 220–240 V

Produktmål: 36,2 x 27 x 26,3 cm

Vekt på strykejern: 1,1 kg

Vekt på strykejern + base: 4,5 kg

* I kategorien for ubegrensede dampbeholdere med

trykk
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