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Gir nytt liv til klærne dine

Integrert strykejern, dampenhet og oppfrisker
Garderobepleieløsningen fra Philips er en unik kombinasjon av et strykejern, en 
dampenhet og en oppfrisker med et nyskapende strykebrett. Den hjelper deg med å 
holde familiens klær i god stand, og du sparer tid og penger i tillegg.

En uovertruffen strykeopplevelse
• Dampstrykejern med høyt trykk
• Stort oppvarmet brett m/NeverBurn-trekk
• Blåseinnstillingen forhindrer pressmerker
• Sugeinnstillingen holder stoffet på plass for å unngå skrukker

Skrukkefrie skjorter, raskt og enkelt
• Et unikt brett der den ene enden er spesielt for skjorter

Holder de delikate plaggene dine i perfekt form
• Høytrykksdampenhet og vertikalt brett

Frisker opp jakker og gensere. Mindre rensing.
• Modusen for automatisk oppfriskning lager en bris som lufter tøyet ditt

Problemfri kalkfjerning
• Fjerner kalk fra systemet automatisk
 



 Dampstrykejern med høyt trykk

Dampstrykejernet med høyt trykk sørger for at 
dampen trenger dypt inn i tøyet for optimal og 
raskere fjerning av skrukker.

Stort oppvarmet brett m/NeverBurn-
trekk
Det store oppvarmede brettet gjør strykingen 
enklere og mer praktisk. NeverBurn-trekket på 
brettet er varmebestandig, så du kan sette den 
varme strykesålen på trekket uten fare for at det 
brennes eller svis. Det blir mindre belastende for 
håndleddet ditt når du slipper å sette strykejernet på 
høykant.

Skjorteformet brett

Den ene enden av brettet er utformet spesielt for å 
stryke skjorter raskt og enkelt.

Høytrykksdampenhet

Den kraftige dampenheten og det vertikale brettet 
betyr at du kan fjerne skrukker fra delikate plagg 
uten fare for å ødelegge dem.

Oppfrisker

Oppvarmet luft fra brettet frisker opp tøyet ditt og 
reduserer behovet for rensing.

Automatisk kalkrensfunksjon

Den automatiske kalkrensfunksjonen fjerner 
automatisk kalk fra strykesystemet. En 
kalkfjerningssyklus på to minutter aktiveres 
automatisk når det er på tide å rengjøre systemet. 
Alt du trenger å gjøre, er å tømme den avtakbare 
beholderen. Dette holder systemet like nytt og 
kraftig som det var da det var nytt.
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Spesifikasjoner
Ekstra praktisk
• Spiss tupp
• Lett strykejern og dampenhet
• Sikkerhetsutkobling
• Blåseinnstilling
• Sugeinnstilling
• Alle funksjonene starter ved å trykke på én knapp
• Håndtering av kondens
• Oppbevaringsrom for strykejern og dampenhet
• Automatisk ledningskveiler
• Håndtak og hjul

Tekniske spesifikasjoner
• Spenning: 220–240 V
• Frekvens: 50–60 Hz
• Vekt: 20 kg
• Automatisk sikkerhetsutkobling for strykejern og 

dampenhet: 10 minutt(er)
• Maks. effekt: 2400 W

Vannbeholder
• Avtakbar vannbeholder
• Crystal Clear-vannbeholder
• Egnet til vann fra springen
• Kapasitet for vanntank: 2,5 l

Service
• To års garanti

Høydejustering
• Justering av høyden forenkles med en 

løftemekanisme
• Du kan stryke stående eller sittende

Tydelige indikatorer
• Indikatoren lyser når apparatet er tilkoblet
• Indikatoren lyser når vannbeholderen må 

etterfylles
• Indikatoren lyser når skyllekurven må tømmes

Behagelig stryking
• Stor avtakbar vannbeholder for enkel rengjøring

Enkel installasjon og oppbevaring
• Automatisk ledningskveiler

Rask og kraftig stryking
• Kontinuerlig damp
• Damptrykk: 4,5 bar

Full kontroll
• Indikatoren lyser når beholderen må tømmes
• Klar-lampe for stryketemperatur

Lengre levetid
• Automatisk kalkrensfunksjon

Kommer til på vanskelige steder
• Dampspiss

Sikker stryking
• Automatisk sikkerhetsutkobling når du går fra 

strykejernet
•
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