Ångstation
PerfectCare Elite
Plus
150 g/min konstant ånga, 500 g
ångpuﬀ
Löstagbar 1,8 l vattentank
OptimalTEMP-teknik - inga
brännmärken
Smart sensor som anpassar
ångan efter behov
GC9681

Philips första smarta och mest kraftfulla
ångstation*
Anpassar ångan efter behov
PerfectCare Elite Plus är världens mest kraftfulla och snabbaste ångstation.* Är du
ute efter det absolut bästa resultatet och upplevelsen, är detta modellen för dig!
Den smarta sensorn inne i ångstationen mäter konstant av hur du rör strykjärnet
och anpassar ångan efter behov. Vid svårare veck släpper det ut mer ånga än vid
mindre skrynklor, vilket gör att du kan uppnå det där perfekta resultatet ännu
snabbare. Med den innovativa OptimalTemp-tekniken kan du stryka allt från jeans
och kavajer till siden utan att behöva ändra inställning eller riskera brännmärken.
Ingen temperaturinställning behövs. Garanterat inga brännmärken
Garanterat inga brännmärken
OptimalTEMP-teknik - en temperatur för alla material!
Snabb strykning med konstant ånga
Enkelt avkalkningssystem som ger långvarig prestanda
Smart sensor som anpassar ånga efter behov
Extra kraftfull ånga förenklar veckborttagningen
Energieﬀektiv med ECO-läge
T-ionicGlide-stryksula, ger optimal glidförmåga och hållbarhet
Den ultimata strykningsupplevelsen
Automatisk avstängning när strykjärnet lämnas obevakat
Bärlås för att kunna ﬂytta ångstationen säkert och enkelt
Stor löstagbar vattentank på 1,8 l
Ultralätt strykjärn på 0,8 kg
Vårda och förläng livslängden på dina plagg
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Funktioner
Automatisk avstängning

Smart sensor

Garanterat inga brännmärken

Du behöver aldrig oroa dig för att glömma
ångstationen på hemma. Den stängs autoatiskt
av om du det inte har använt på några minuter.

Den smarta sensorn DynamiQ mäter av
ångstationens rörelser när du stryker och frigör
rätt mängd ånga när det behövs. Ångan startar
automatiskt när strykjärnet är i rörelse och
avstannar när det står stilla. Sensorn känner
också av om du stryker mer intensivt över ett
område, till exempel vid envisa veck, och frigör
då mer ånga.

Med OptimalTemp behöver du aldrig oroa dig
för brännmärken. Om du skulle råka glömma
strykjärnet på plagget behöver du inte drabbas
av panik - med OptimalTemp kommer varken
ömtåliga material som siden eller kashmir att
förstöras.

Säkert bärlås

Ingen temperaturinställning krävs

Stor löstagbar vattentank på 1,8 l

Lås strykjärnet till basstationen för att enkelt
kunna ﬂytta runt den och minska risken för att
någon vidrör den varma stryksulan av misstag.
Enkel avkalkning
Den stora, löstagbara vattentanken på 1,8 liter
gör att du kan använda din ångstation i upp till
två timmar i sträck. När vattentanken är tom blir
du påmind av indikatorlampan och fyller enkelt
på med nytt vatten.

Du kan stryka allt från jeans och kavajer till
skjortor och kashmirtröjor med en och samma
inställning, garanterat inga brännmärken. Tack
vare OptimalTEMP behöver du aldrig justera
temperaturen, du slipper försortera tvätten och
vänta på att strykjärnet ska värmas upp eller
svalna. Oavsett material, kan du stryka både
enklare och snabbare.

Ultralätt strykjärn

Regelbunden avkalkning skyddar
ångstationen, förlänger dess livslängd och
garanterar bästa möjliga prestanda. Vårt
exklusiva Easy De-Calc Plus-system samlar
kontinuerligt upp kalk medan indikatorlampan
och ljudsignalen anger när den måste tömmas.
Ångstationens strykjärn är ultralätt med en vikt
på endast 0,8 kg. Detta innebär att du kan
använda produkten både horisontellt och
vertikalt, för att steama kläder direkt på galgen
eller hängande gardiner, utan att bli trött.

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
Teknik
Cyklonångbehållaren
Inga brännmärken
Inga temperaturinställningar behövs
OptimalTEMP-teknik
Tyst ångteknik
Smart Control-processor
DynamiQ
Snabb borttagning av veck
Konstant ånga: Upp till 150 g/min
Eﬀekt: Max 2 400 W
Tryck: Max 7,5 bars
Klar att använda: 2 min
Ångpuﬀ: Upp till 500 g
Vertikal ånga
Spänning: 220-240 V
Lättanvänd
Säkert för alla strykbara material: Även
ömtåliga tyger, som siden
Stryksulans glidförmåga: 5 stjärnor

Namn på stryksula: T-ionicGlide
Vattentankskapacitet: 1 800 ml
Slanglängd: 1,9 m
Varning vid låg vattennivå
Sladdlängd: 2 m
Precisionsångmunstycke
Klar att använda: Ljudindikator
Fyll på när som helst under användning
Automatisk säkerhetsavstängning
Stryksulans reptålighet: 5 stjärnor
Kranvatten lämpligt
Avkalkningshantering
Avkalkning och rengöring: Enkel avkalkning
plus
Avkalkningspåminnelse: Ljus
Förvaring
Bärlås: För transport och säkerhet
Slangförvaring: Utrymme för slangförvaring
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Medföljande tillbehör
Handske som extra skydd
Storlek och vikt
Förpackningens mått (BxHxD): 31 x 35 x 51 cm
Produktmått (BxHxD): 23,3 x 28,5 x 45,3 cm
Total vikt med förpackning: 7,4 kg
Strykjärnets vikt: 0,8 kg
Strykjärnets vikt + basenhet: 5,1 kg
Garanti
2 års världsomfattande garanti
Grön eﬀektivitet
Energisparläge
Energibesparing*: 50 %
Produktförpackning: 100 % återvinningsbar
Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

* ångﬂöde (norm IEC60311), jämfört med de 10
bästsäljande ånggeneratorerna; testad april 2017.

