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En perfekt inställning för alla dina kläder
Tack vare den revolutionerande OptimalTemp-tekniken

Stryk alla strykbara klädesplagg i silke, linne, bomull, kashmir ... i vilken ordning du vill, utan att behöva vänta.

PerfectCare med Optimal Temp-teknik ger ultrasnabbt och säkert resultat för alla dina klädesplagg. 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

Ångtryck på upp till 5,5 bar

Konstant ånga på upp till 120 g/min och ångpuff på 240 g

Löstagbar 1,5 l vattentank, upp till 2 timmars strykning

Klar att använda på två minuter, med obegränsad påfyllning

Bekväm strykning

Enkel avkalkning, krångelfritt och effektivt antikalksystem

Den nya SteamGlide-stryksulan är Philips bästa stryksula

Lås strykjärnet ordentligt så att det är lätt att bära
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Funktioner

OptimalTemp-teknik

OptimalTemp-tekniken från PerfectCare-

generatorn med tryckånga ger alltid den

perfekta inställningen för alla dina kläder tack

vare: 1 – den cykloniska ångbehållaren 2 –

avancerad Smart Control-processorn

100 % lättanvänd

100 % användarvänlig, inga justeringar krävs.

Nu kan du stryka alla strykbara plagg ett efter

ett utan att behöva vänta eller justera

temperaturen.

100 % snabb

100 % snabb på de kraftigaste tygerna, inga

andra ånggeneratorer är snabbare från början

till slut.

100 % säker

Garanterat 100 % säker på alla ömtåliga tyger

(t.ex. silke, kashmir, ull, polyester...). Vissa

oberoende testinstitut har använt PerfectCare

på de mest ömtåliga strykbara plagg som

finns, och de bekräftar de fantastiska

strykresultaten.

Testad och godkänd av experter:

Testad och godkänd av oberoende tygexperter

Upp till 5,5 bar

Ångtryck på upp till 5,5 bar

120 g/min ånga och 240 g ångpuff

Konstant ångavgivning på upp till 120 g/min

och ångpuff på upp till 240 g: tack vare de små

vattenmängderna som pumpas in i kokaren

varje gång. För perfekt och snabb

veckborttagning;

Ångan är klar efter två minuter

Ångan når maximalnivå på två minuter, och du

kan fylla på vatten när som helst

Enkel avkalkning

Enkel avkalkning, krångelfri och effektiv

kalkborttagning som förlänger ånggeneratorns

livslängd.

Lås strykjärnet ordentligt

Lås strykjärnet ordentligt så att ånggeneratorn

är lätt att bära.

Löstagbar vattentank, 5,5 bar

Löstagbar 1,5 l vattentank för upp till två

timmars strykning utan att behöva fylla på

vatten.



Generator med tryckånga GC9230/02

Specifikationer

Snabb och kraftfull strykning av veck

Stryksula: SteamGlide

OptimalTemp

Konstant ångavgivning

Konstant ångavgivning: 120 g/min

Ångpuff: 240 g

Vertikal ånga

Ångtryck: Upp till 5,5 bar

Ångmunstycke

Effekt: 2400 W

Lättanvänd

Vattentankskapacitet: 1 500 ml

Fylla på och tömma ur vatten: Löstagbar

vattentank, Extra stort påfyllningshål

Fyll på när som helst

Uppvärmningstid: 2 min

Förvaringslösning: Bärlås

Slangförvaring: Utrymme för slangförvaring

Sladdförvaring: Fack för sladdförvaring

Sladdlängd: 1,8 m

Sladdens svängradie (hållare): Sladden kan

svänga runt 180 grader

Slanglängd: 1,7 m

Kan användas på alla tyger: Till och med på

ömtåliga tyger som silke

Hantering av kalkbeläggning

Kan användas med kranvatten

Avkalkningslösning: Enkel avkalkning

Påminnelse om avkalkning

Tekniska specifikationer

Strykjärnets vikt: 1,2 kg

Strykjärnets vikt + basenhet: 5 kg
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