
Strygejern med
dampstation

PerfectCare Elite
Plus

 
150 g/min konstant damp, 500
g dampsky

Aftagelig 1,8 l vandtank

OptimalTemp-teknologi

Smart sensor

 
GC9681

Philips første smarte og mest kraftfulde

dampstation

Justér dampen efter behov

PerfectCare Elite Plus er Philips hurtigeste og mest kraftfulde dampstation til dato.

Er du på udkig efter det bedste resultat og oplevelse er den modellen for dig! Den

intelligente sensor inde i dampstationen måler konstant, hvordan du bruger

strygejernet og justerer dampen efter dit behov. I tilfælde af sværere folder frigives

der mere damp end ved mindre rynker, hvilket gør det muligt at opnå det perfekte

resultat endnu hurtigere. Med den innovative OptimalTemp-teknologi kan du

stryge alt fra jeans og jakker uden at skulle ændre indstillingerne eller risikere

brandmærker.

Ingen indst. af temp. Ingen skader pga. høj temp.

Garanteret ingen brandmærker

OptimalTemp teknologi - én temperatur for alle slags materialer!

Hurtig strygning med kraftigt, konstant damptryk

Enkel afkalkning som giver langvarig ydeevne

Smart sensor, der justerer dampen efter behov

Ekstra kraftig damp gør det nemmere at fjerne folder

Spar energi med ECO-tilstand

T-ionicGlide-strygejernsplade glider nemt over tøjet og har en optimal holdbarhed

Perfekt og hurtig strygning

Slukker automatisk når strygejernet ikke bruges

Bærelås for at flytte dampstationen sikkert og nemt

Stor aftagelig vandtank på 1,8 l

Ultralet strygejern på 0,8 kg

Plej og forlæng levetiden på dit tøj
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Vigtigste nyheder

Slukker automatisk

Du behøver aldrig at bekymre dig om du

glemte at slukke dampstationen derhjemme.

Den slukker automatisk hvis den ikke har været

i brug i et par minutter.

Sikker bærelås

Lås strygejernet fast på basestationen for nem

transport i rundt i huset og for at mindske

risikoen for at komme utilsigtet til skade

Enkel afkalkning

Regelmæssig afkalkning beskytter strygejernet,

forlænger dets levetid og sikrer den bedste

dampproduktion. Vores eksklusive

Easy De-Calc Plus-system opsamler

kalkflager konstant med et indikatorlys og

lydsignal, der fortæller dig, når det skal

tømmes. Tag blot stikket ud, og lad vand- og

kalkpartikler løbe ud.

Smart sensor

Smart Sensor DynamiQ måler

dampstationernes bevægelser når du stryger

og frigiver den rigtige mængde damp når det er

nødvendigt. Dampen starter automatisk når

strygejernet er i bevægelse og stopper når den

står stille. Sensoren føler også om du stryger

mere intensivt over et område f.eks. ved

stædige folder og på den måde frigiver mere

damp.

Stor aftagelig vandtank på 1,8 l

Den store 1,8 liters aftagelige vandtank giver

dig muligheden for at bruge din dampstation i

op til to timer i træk. Når vandtanken er tom vil

du blive påmindet af indikatorlampen og

derefter kan du nemt fylde med postevand.

Ultralet strygejern

Dampstationens strygejern er ultralet med en

vægt på kun 0,8 kg. Det betyder at du nemt

kan bruge produktet både vandret og lodret til

at dampe tøj direkte på en bøjle eller

hængende gardiner uden at blive træt.

Garanteret ingen brandmærker

Med OptimalTemp behøver du aldrig at

bekymre dig om brandmærker. Hvis du skulle

glemme strygjernet på beklædningen, behøver

du at gå i ikke panik - med OptimalTemp er der

ingen sarte stofmaterialer som f.eks. blonder

eller kashmir der kan ødelægges.

Ingen temperaturindstilling kræves

Du kan stryge alt fra jeans og jakker til skjorter

og kashmir trøjer med en og samme indstilling

uden at få brandmærker. Takket være

OptimalTemp funktionen behøver du aldrig

mere at justere temperaturen. Du behøver

hellere ikke at vente på at strygejernet

opvarmes eller afkøles. Du kan stryge både

hurtigere og lettere uanset stofmaterialet.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Teknologi

Cyklonisk dampkammer

Undgå forbrændinger

Temperaturindstillinger er ikke påkrævet

OptimalTEMP-teknologi

Lydløs dampteknologi

Intelligent kontrolprocessor

DynamiQ

Hurtig fjernelse af folder

Konstant damp: Op til 150 g/min

Strøm: Maks. 2400 W

Tryk: Maks. 7,5 bar

Klar til brug: 2 min

Dampskud: Op til 500 g

Lodret damp

Spænding: 220-240 V

Nem at anvende

Sikkert på alle tekstiler, der tåler strygning:

Selv sarte tekstiler som silke

Strygesålens glideevne: 5 stjerner

Navn på strygesål: T-ionicGlide

Kapacitet: Vandtank: 1800 ml

Ledningslængde: 1,9 m

Alarm for lav vandstand

Netlednings længde: 2 m

Præcisionsdampmundstykke

Klar til brug: Lydindikator

Påfyld når som helst under brug

Automatisk sikkerhedsafbryder

Strygesålens modstandsdygtighed over for

ridser: 5 stjerner

Egnet til vand fra hanen

Kalkhåndtering

Afkalkning og rengøring: Easy De-Calc Plus

Påmindelse om afkalkning: Lys

Opbevaring

Transportlås: Til transport og sikkerhed

Opbevaring af slange: Opbevaringsrum til

slange

Inklusive tilbehør

Handske til ekstra beskyttelse

Størrelse og vægt

Emballagens mål (B x H x L): 31 x 35 x 51 cm

Produktets mål (B x H x L): 23,3 x 28,5 x

45,3 cm

Samlet vægt med emballage: 7,4 kg

Strygejernets vægt: 0,8 kg

Vægt på strygejern + base: 5,1 kg

Garanti

2 års verdensomspændende reklamationsret

Grøn effektivitet

Energisparetilstand

Energibesparende*: 50 %

Produktemballage: 100 % genanvendelig

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

* Dampmængde (standard IEC60311) sammenlignet med

de 10 bedst sælgende dampstationer. Testet i april

2017.
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