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GC9615/20

Kraftig damp gir rask stryking*
Vårt mest populære dampstation blir enda bedre

Vårt mest populære dampstation blir enda bedre med arvtakeren i serien

PerfectCare Elite. Stryk alt fra jeans til silke uten å endre temperatur, takket være

OptimalTEMP-teknologien. Se Philips beste og hittil mest effektive dampstasjon –

rask, kraftig og gir garantert ingen brennmerker!

Ingen temperaturinnstilling, garantert ingen svimerker

Samme temperatur på alle materialer med optimalTEMP

Trygt å la den varme strykesålen stå på strykebrettet

Rask stryking med kontinuerlig, kraftig damp

Optimal fjerning av skrukker med kraftig damp

Enkelt og effektivt avkalkingssystem

Få best glid og ripebestandighet med Philips strykesåle

Spar energi med ECO-modus

En optimal strykeopplevelse

Lett og praktisk å håndtere

Stor avtakbar vanntank for enkel påfylling

Sikker håndtering med bærelås

Føl deg trygg med automatisk avstenging
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Høydepunkter

Svært kraftig damp

Stryk raskt og effektivt med revolusjonerende

teknologi. Den kraftige og konstante dampen

takler selv vanskelige skrukker, og tykkere

stoffer blir fort slette. Du kan også benytte et

ekstra dampstøt, noe som er perfekt for vertikal

damp eller gjenstridige skrukker.

OptimalTEMP-teknologi

Stryk alt fra jeans til silke uten å måtte endre

innstilling, takket være OptimalTemp-

teknologien. En forhåndsinnstilt temperatur

kombinert med damp er optimalt for alle

strykbare materialer, og du trenger derfor ikke å

tilpasse temperaturen. Perfekt resultat uten

problem – garantert ingen brennmerker!

Sikker bruk

Innovativ OptimalTemp-teknologi gjør at ingen

strykbare stoffer får brennmerker. Foruten

tryggheten det gir under stryking, betyr det

også at du kan sette den varme strykesålen

direkte på bomullsstrykebrettet uten å skade

det. Det gir mindre belastning på

håndleddene, ettersom du ikke trenger å løfte

strykejernet så ofte fra baseenheten.

Svært lett strykejern

Dampgeneratoren er lett, og dermed blir den

praktisk å håndtere. Den glir lett over klærne,

fjerner vanskelige skrukker på rekordtid og gir

mindre belastning på håndleddene. Den tilfører

også damp vertikalt, på en enkel og effektiv

måte. Fjern enkelt alle skrukker på

ømtålige plagg som silkebluser, kjoler og

jakker samt plagg med dekor, knapper o.l. som

er vanskelige å stryke.

Avtakbar vannbeholder på 1,8 liter

Den avtakbare vanntanken er enkel å fylle når

som helst, uten at du behøver å slå av

strykejernet. Den har et stort påfyllingshull, slik

at den kan fylles under kranen. Den har en

kapasitet på 1,8 l og kan brukes i opptil to timer

uten påfylling.

Enkel avkalking

Oppnå maksimal dampytelse ved å avkalke

dampstasjonen regelmessig. Funksjonen for

enkel avkalking er den beste måten å fjerne

kalkavleiringer på, og forlenge levetiden på

strykejernet med dampgenerator. Strykejernet

varsler med både lys og lyd når tiden er inne

for rengjøring og avkalking. Når strykejernet er

avkjølt, fjerner du bare lokket på den enkle

avkalkingsfunksjonen, samler opp skittent vann

og kalkavleiringer i en kopp og tømmer det ut.

T-ionicGlide-strykesåle

Opplev suveren glideevne for enklere og

raskere stryking. T-ionicGlide er Philips beste

strykesåle, med en base i rustfritt stål som er

hardere og mer holdbar enn aluminium. Den

har et innebygd titanoksidlag som gir høy

ripebestandighet. Den gjennomtenkte formen

og ventilasjonshullene gir enda bedre

dampfordeling og raskere fjerning av skrukker.

Automatisk sikkerhetsutkobling

Den automatiske avstengingsfunksjonen slår

automatisk av strykejernet med dampgenerator

hvis det ikke er brukt på noen minutter. Det er

både energisparende og gjør at du kan føle

deg tryggere.

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

Teknologi

Virvlende dampkammer

For alle strykbare stoffer

Unngå å brenne deg

Ingen temperaturinnstilling nødvendig

OptimalTEMP-teknologi

Smart Control Processor

Rask fjerning av skrukker

Kontinuerlig damp: Opptil 150 g/min

Drift: Maks. 2400 W

Trykk: Maks. 7,5 bar

Klar til bruk: 2 min

Dampstøt: Opptil 510 g

Damp på forespørsel

Ulike dampnivåer

Vertikal damp

Spenning: 220–240 V

Lett å bruke

Trygg å bruke på alle stoffer som kan strykes:

Også på fine stoffer som silke

Svært glatt strykesåle: 5 stjerner

Navn på strykesåle: T-ionicGlide

Kapasitet for vanntank: 1 800 ml

Avtakbar vannbeholder

Slangelengde: 1,6 m

Varsel for lite vann

Lengde på nettledning: 1,65 m

Presisjonsdampspiss

Klar til bruk: Lysindikator

Påfylling når som helst under bruk

Automatisk sikkerhetsutkobling

Strykesålen er motstandsdyktig mot riper:

5 stjerner

Egnet til vann fra springen

Oppvarmingstid: 2 min

Ekstra stort påfyllingshull

Kalkhåndtering

Avkalking og rengjøring: Enkel avkalking

Påminnelse om kalkrens: Lys, Ja

Lagring

Bærelås: For transport og sikkerhet

Ledningsoppbevaring: Rom for oppbevaring av

ledning, Borrelåsfeste

Oppbevaring av slange: Oppbevaringsrom for

slange

Størrelse og vekt

Emballasjemål (B x H x L): 31 x 35 x 51 cm

Produktmål (B x H x L): 23,3 x 28,5 x 45,3 cm

Vekt på strykejern: 0,8 kg

Vekt på strykejern + base: 5,1 kg

Garanti

To års verdensomspennende garanti

Grønn effektivitet

Energisparingsmodus

Produktemballasje: 100 % resirkulerbar

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

* Strykejernets vekt og damptrykk (europeisk standard

IEC60311) sammenlignet med de ti bestselgende

dampgeneratorene, testet des. 2014
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