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Blås nytt liv i dina kläder
Integrerat strykjärn, ångenhet och uppfräschare

Klädvårdslösningen från Philips är en unik kombination av ett strykjärn, en ångenhet och en uppfräschare med

en innovativ strykbräda. Du kan hålla dina och din familjs kläder i suverän form och spara både tid och pengar.

Den ultimata strykningsupplevelsen

Ångstrykjärn med högt tryck

Stor uppvärmd bräda med NeverBurn-skydd

Blåsinställning förhindrar märken

Suginställning håller tyget på plats för att undvika falska veck

Veckfria skjortor snabbt och enkelt

Unik bräda med en ände särskilt för skjortor

Håller dina ömtåliga plagg i perfekt form

Ångenhet med högt tryck och vertikal bräda

Fräschar upp jackor och tröjor, vilket ger mindre kemtvätt

Automatiskt uppfräschningsläge ger en luftpust som luftar dina kläder

Problemfri kalkborttagning

Tar automatiskt bort kalk från systemet
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Funktioner Specifikationer

Ångstrykjärn med högt tryck

Ångstrykjärn med högt tryck ser till att ångan

går djupt ner i tyget för optimal och snabbare

veckborttagning.

Stor uppvärmd bräda med NeverBurn-skydd

Den stora uppvärmda brädan gör det enklare

och bekvämare att stryka. NeverBurn-

brädskyddet är värmetåligt, så du kan lägga

den varma stryksulan mot skyddet utan att det

blir bränt eller varmt. Du slipper dessutom

ställa strykjärnet på hälen hela tiden vilket

belastar handleden.

Skjortformad bräda

Ena änden av bräden är särskilt utformad för att

stryka skjortor snabbt och enkelt.

Ångenhet med högt tryck

Den kraftfulla ångenheten och vertikala brädan

gör att du kan ta bort veck från ömtåliga tyger

utan att riskera att skada dem.

Uppfräschare

Uppvärmd luft från brädan fräschar upp dina

kläder och minskar behovet av kemtvätt.

Automatisk avkalkningsfunktion

Den automatiska avkalkningsfunktionen rengör

automatiskt strykjärnet från kalk. En

tvåminuters kalkborttagningscykel aktiveras

automatiskt när det är dags att rengöra

systemet. Allt du behöver göra är att tömma

den löstagbara sköljbehållaren. Det håller

systemet lika nytt och kraftfullt som den dagen

du köpte det.

Bekväm strykning

Extra bekvämlighet: Höjdjustering, Strykning

stående eller sittande

Avkalkningshantering: Automatisk

avkalkningsfunktion

Säker användning: Automatisk avstängning

när

strykjärnet lämnas obevakat

Kan användas med kranvatten

Vattentankskapacitet: 2 500 ml

Veckborttagning

Konstant ånga

Tryckånga: Upp till 4,5 bar

når svåråtkomliga områden: Spetsig stryksula

Lättanvänd

Kontroll: Blåsinställning, Kondenshantering,

Indikator för tom sköljbehållare,

Suginställning, Temperaturlampa, Lampa för

tom vattentank

Enkel att installera och förvara: Automatisk

sladdvinda, Lättåtkomliga förvaringsfack,

Handtag och hjul

Ergonomi: Lätt strykjärn och ångenhet

når svåråtkomliga områden: Ångmunstycke

Säker användning: Säkerhetsavstängning

Vattentank: Crystal Clear, Löstagbar

Service

2 års garanti

Tekniska specifikationer

Frekvens: 50-60

Effekt: 2400

Spänning: 220 - 240

Vikt och mått

Produktvikt: 20
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