
 

 

Philips 9000 series
Dampstation

Auto Calc Clean

GC9020
Kraftfuld og problemfri strygning

Unik Auto Calc Clean-funktion
Takket være den unikke Auto Calc Clean-funktion i den effektive og hurtige dampstation 
behøver du ikke længere fjerne kalk fra systemet. Det bliver gjort for dig. Dermed får du 
en sublim og problemfri strygeoplevelse

Hurtig og effektiv strygning
• Damptryk på op til 5 bar for hurtig strygning
• Konstant dampudvikling op til 120 g/min
• SteamGlide-strygesål er Philips' bedste strygesål

Komfortabel strygning
• Ergonomisk og let strygejern på 1,2 kg

Nem opsætning og opbevaring
• Lås og flyt dampstationen uden besvær med én hånd
• Nem ledningsopbevaring – tryk blot på knappen

Problemfri afkalkning
• Fjerner automatisk kalk fra din dampstation

Sikker strygning
• Systemet slukker automatisk, når strygejernet ikke benyttes



 Ergonomisk strygejern

Strygejernets ergonomiske design sikrer 
komfortabel strygning med mindre belastning af 
håndleddet. Det opadskrånende håndgreb sikrer en 
naturlig stilling, så belastningen reduceres. 
Strygejernets design sikrer tillige, at du undgår den 
gentagne bevægelse ved at stille strygejernet på 
højkant. Strygejernet er let (1,2 kg) for at sikre nem 
og komfortabel strygning.

SteamGlide-strygesål

SteamGlide-strygesål er den bedste strygesål fra 
Philips. Den er modstandsdygtig over for ridser, 
glider perfekt og er nem at rengøre.

Auto Calc Clean-funktion

Auto Calc Clean-funktionen fjerner automatisk kalk 
fra din dampstation. En 2-minutters 
afkalkningsproces aktiveres automatisk, når det er 
tid til at rense systemet. Du skal blot tømme 
damptanken. Derved holdes strygesystemet lige så 
nyt og effektivt, som den dag du købte det.

Automatisk ledningsoprul

Takket være det automatiske ledningsoprul skal du 
blot trykke på knappen for automatisk at trække 
ledningen ind.

Automatisk sikkerhedsafbryder

Af hensyn til din sikkerhed slukker dampstationens 
automatiske sikkerhedsafbryder, når den ikke 
benyttes. Dampstationen kan genaktiveres ved at 
trykke på en hvilken som helst knap.
GC9020/02

Specifikationer
Hurtig og effektiv fjernelse af folder
• Strygesål: SteamGlide
• Konstant damp
• Konstant damp: 120 g/min
• Lodret damp
• Damptryk: Op til 5 bar
• Variabel dampindstilling
• Steam Tip
• Strøm: 1800 - 2200 W

Nem at anvende
• Kapacitet: Vandtank: 1000 ml + rensebeholder 

500 ml
• Påfyldning af vand og tømning: Aftagelig vandtank, 

Ekstra stort påfyldningshul
• Fleksibel genopfyldning
• Opvarmningstid: 2 min
• Blødt greb
• Auto-sluk
• Opbevaringsløsning: Transportlås
• Ledningsopbevaring: Automatisk ledningsoprul
• Netlednings længde: 1,8 m
• Ledningslængde: 1,9 m

Håndtering af kalk
• Brug vand fra vandhanen
• Calc Clean påmindelse

Tekniske specifikationer
• Spænding: 220 - 240 V
• Produktmål: 44,5 x 24,5 x 32,6 cm
• Strygejernets vægt: 1,1 kg
• Vægt på strygejern + base: 6,6 kg

Tilbehør
• Varmebestandig afsætningsmåtte
•
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