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Ultrasnabb strykning
inga temperaturjusteringar krävs

För alla strykbara plagg: siden, linne, bomull, kashmir ... i valfri ordning utan att du behöver ändra inställning på

strykjärnet. Philips PerfectCare-strykjärnet ger ett snabbt resultat på alla dina kläder utan att riskera att de bränns

eller blir glansiga. Nu är det verkligen enkelt att stryka.

Bekymmerslös strykning, ingen temperaturinställning krävs

Stryk allt från jeans till siden utan att behöva ställa in temperaturen

Säkert att lämna den varma stryksulan på strykbrädan

Testad och godkänd av oberoende tygexperter

Snabb och kraftfull strykning

Klar att använda på två minuter, med obegränsad påfyllning

Upp till 6,5 bars tryck

Snabb och enkel avkalkning som förlänger strykjärnets livslängd

Den nya SteamGlide-stryksulan är Philips bästa stryksula

Stängs av automatiskt för säkerhet och energibesparing

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

Lås strykjärnet ordentligt vid basstationen

Ångpuff upp till 340 g
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Funktioner

Ångan är klar efter två minuter

Ångan kan användas efter två minuter och kan

fyllas på när som helst under strykningen.

Upp till 6,5 bars tryck

Ju mer ånga, desto snabbare strykning. Jämn

kraftfull ånga genereras och tränger djupt in i

plagget för en snabbare och bättre strykning.

Du kan reglera ångtrycket efter dina egna

behov.

Enkel avkalkning

Extra långvarig ångkapacitet: Philips exklusiva

funktion för enkel avkalkning gör det enkelt att

kalka av vilket förlänger ångstrykjärnets

livslängd. Strykjärnet påminner dig med ljus

och ljud när det är dags att rengöra det. När

strykjärnet har svalnat öppnar du bara locket för

enkel avkalkning och häller ut det smutsiga

vattnet och kalken i en kopp.

Ny SteamGlide-stryksula

Den nya SteamGlide-stryksulan är Philips

bästa stryksula. Den är reptålig, har ett utmärkt

glid och är lätt att rengöra.

Automatisk säkerhetsavstängning

Med den automatiska

säkerhetsavstängningsfunktionen stängs

apparaten av om den inte har använts på 5

minuter, för att spara energi.

Löstagbar 1,5 l vattentank

Ånggeneratorn har en löstagbar vattentank som

du kan lyfta ut från basstationen och placera

direkt under kranen för

vattenpåfyllning. Designen med en stor

påfyllningsöppning gör att vattnet enkelt flödar

ner i tanken med minimalt spill. Med en

vattentank på 1,5 l kan du stryka i två timmar

utan påfyllning, detta för att spara tid som

annars skulle gå till regelbunden påfyllning.

OptimalTEMP-teknikologi

Nu kan du stryka allt från jeans till siden utan

att själv behöva anpassa temperaturen på

strykjärnet. Philips patenterade Smart Control

Processor, har en förinställd temperatur som i

kombination med ångan är optimal för alla

tänkbara strykbara material. Perfekt resultat

utan krångel - garanterat inga brännmärken!

Säker avställning

Med Philips innovativa OptimalTemp-teknik

garanterar vi att du slipper brännmärken på

strykbara tyger. Under strykningen behöver du

aldrig placera strykjärnet i basstationen igen,

du kan lämna den varma stryksulan direkt på

plagg eller på strykbrädans bomullsskydd utan

extra underlägg. Det skadar varken något av

dina strykbara plagg eller strykbrädan. Det här

gör strykningen enklare med mindre

påfrestning för handlederna.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Snabb och kraftfull strykning av veck

Stryksula: SteamGlide

OptimalTEMP-teknik

Ångpuff: 340 g

Vertikal ångstrykning

Tryck: Upp till 6,5

Ångmunstycke

Effekt: 2400 W

Säker avställning

Lättanvänd

Vattentankskapacitet: 1 500 ml

Fylla på och tömma ur vatten: Löstagbar

vattentank, Extra stort påfyllningshål

Fyll på när som helst

Uppvärmningstid: 2 min

Automatisk säkerhetsavstängning

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

Förpackningens mått: 30,5 x 33,5 x 49,1 cm

Produktstorlek: 28,3 x 26,3 x 42,4 cm

Strykjärnets vikt: 1,2 kg

Strykjärnets vikt + basenhet: 5 kg
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