
Wardrobe Care
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Puster nyt liv i dit tøj
Kombineret strygejern, damper og opfrisker

Garderobepleje-løsningen fra Philips er en enestående kombination af et strygejern, en damper og en opfrisker

med en helt ny slags strygebræt. Med det kan du holde den smukke form på dit eget og familiens tøj og

samtidig spare både tid og penge!

Den ultimative strygeoplevelse

Højtryks dampstrygejern

Opvarmet bræt med NeverBurn-overtræk

Blæseindstillingen forebygger folder under strygningen

Sugefunktionen holder stoffet på plads og modvirker utilsigtede folder

Skjorter uden folder hurtigt og nemt

Helt unikt bræt, hvor den ene ende er specielt udformet til skjorter

Holder sarte stoffer i perfekt pasform

Højtryksdamper og lodret bræt

Opfrisker jakker og sweatre – mindre behov for rens

Indstilling til automatisk opfriskning skaber en let brise til at lufte tøjet

Problemfri afkalkning

Fjerner automatisk kalk fra din dampstation
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Vigtigste nyheder Specifikationer

Højtryks dampstrygejern

Med højtryks dampstrygejernet trænger

dampen dybt ind i tøjet og fjerner folderne

hurtigere og bedre.

Opvarmet bræt med NeverBurn-overtræk

Med det store opvarmede bræt er der mulighed

for hurtigere og mere bekvem strygning.

NeverBurn-brættets overtræk er

varmebestandigt, så du kan lade det varme

strygejern stå med strygesålen direkte på

brættet uden risiko for at brænde eller svide

huller i det. Så behøver du heller ikke vride

håndleddet for at sætte strygejernet på hælen.

Skjorteformet bræt

Den ene ende af brættet er specielt udformet til

hurtig og nem strygning af skjorter.

Højtryksdamper

Med den effektive damper og det lodrette bræt

kan du fjerne folder fra sarte stoffer uden risiko

for at beskadige dem.

Opfrisker

Opvarmet luft fra brættet opfrisker tøjet og

mindsker behovet for at sende det til rens.

Auto Calc Clean-funktion

Auto Calc Clean-funktionen fjerner automatisk

kalk fra din dampstation. En 2-minutters

afkalkningsproces aktiveres automatisk, når det

er tid til at rense systemet. Du skal blot tømme

damptanken. Derved holdes strygesystemet

lige så nyt og effektivt, som den dag du købte

det.

Komfortabel strygning

Ekstra komfort: Særlig teknik til bekvem

højdejustering, Stående eller siddende

strygning

Anti-kalk-behandling: Auto Calc Clean-

funktion

Sikker brug: Strygejernet slukker automatisk,

når det står ubenyttet

Brug vand fra vandhanen

Kapacitet: Vandtank: 2500 ml

Fjernelse af folder

Konstant damp

Damp under tryk: Op til 4,5 bar

når ind i vanskeligt tilgængelige områder:

Pointed Tip

Nem at anvende

Kontrol: Blæseindstilling,

Kondenseringskontrol, Indikator for tømning af

rensebeholder, Sugeindstilling,

Temperaturindikator, Indikator for tom

vandtank

Nem at indstille og opbevare: Automatisk

ledningsoprul, Praktiske opbevaringsrum,

Håndtag og hjul

Ergonomisk: Letvægtsstrygejern og damper

når ind i vanskeligt tilgængelige områder:

Steam Tip

Sikker brug: Sikkerhedsafbryder

Vandtank: Krystalklart, Aftagelig

Service

2 års reklamationsret

Tekniske specifikationer

Frekvens: 50-60

Strøm: 2400

Spænding: 220 - 240

Vægt og dimensioner

Vægt: 20
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