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En perfekt indstilling til alt dit tøj
Takket være den revolutionerende OptimalTemp-teknologi

Stryg alle strygeegnede materialer fra silke til linned og fra bomuld til cashmere…i vilkårlig rækkefølge uden at

justere indstillingerne. PerfectCare-dampstationen leverer ultrahurtige resultater uden risiko for brændemærker

eller skinnende pletter for alt dit tøj.

En perfekt indstilling til alt dit tøj

OptimalTemp: Den perfekte kombination af damp og temperatur

100 % brugervenligt, ingen justering nødvendig

100 % sikkert på alt tøj, der tåler strygning

100 % hurtigt på alle stoftyper, intet strygejern er hurtigere

Testet og godkendt af uafhængige tekstileksperter

Hurtig og effektiv strygning

Aftagelig 1,5 l vandtank. Op til 2 timers strygning

Uafbrudt damp op til 120 g/min og dampskud op til 230 g

Klar til brug på 2 minutter med ubegrænset påfyldning

Komfortabel strygning

Nem afkalkning, problemfrit og effektivt antikalksystem

Ny SteamGlide-strygesål er Philips' bedste strygesål



Dampstation GC9220/02

Vigtigste nyheder Specifikationer

OptimalTemp-teknologi

OptimalTemp-teknologien i PerfectCare

dampstationen leverer altid 1 perfekt indstilling

til alt dit tøj takket være: 1 Cyklonisk

dampkammer 2 Avanceret intelligent

kontrolprocessor

100 % brugervenligt

100 % brugervenligt, ingen justering

nødvendig. Du kan nu stryge alle typer

materiale, der kan stryges, uden at skulle vente

eller justere temperaturindstillingen.

100 % hurtigt

100% hurtigt på alle svære materialer. Ingen

anden dampstation er hurtigere fra start til slut.

100 % sikkert

100 % sikkert på alle fine materialer (f.eks.

silke, syntetisk, uld, polyester...), med garanti.

Uafhængige testinstitutter har anvendt

PerfectCare på de mest sarte typer stof, der kan

stryges, og de bekræfter alle absolut perfekte

strygeresultater.

Testet og godkendt af eksperter:

Testet og godkendt af uafhængige

tekstilekspertinstitutter

Aftagelig vandtank, 5 bar

Aftagelig 1,5 l vandtank. Op til 2 timers

strygning uden genopfyldning

Nem afkalkning

Nem afkalkning, problemfrit og effektivt

antikalkfjernelse, der forlænger livet af din

dampgenerator.

Hurtig og effektiv fjernelse af folder

Strygesål: SteamGlide

OptimalTemp

Konstant damp

Konstant damp: 120 g/min

Dampskud: 230 g

Lodret damp

Damptryk: Op til 5 bar

Steam Tip

Strøm: 2400 W

Nem at anvende

Kapacitet: Vandtank: 1500 ml

Påfyldning af vand og tømning: Aftagelig

vandtank, Ekstra stort påfyldningshul

Fleksibel genopfyldning

Opvarmningstid: 2 min

Opbevaring af slange: Opbevaringsrum til

slange

Ledningsopbevaring: Rum til at opbevare

ledningen

Netlednings længde: 1,8 m

Ledningsbevægelse (drejefunktion): 180

graders ledningsbevægelse

Ledningslængde: 1,7 m

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

silke

Håndtering af kalk

Brug vand fra vandhanen

Calc Clean: Nem afkalkning

Calc Clean påmindelse

Tekniske specifikationer

Strygejernets vægt: 1,2 kg

Vægt på strygejern + base: 5 kg
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