
lotte resultater, minimal anstrenge
F
Bevegels

Fjerne
• Vert
• Dam
• Kon

Behag
• Tråd
• Med

Sikker
• Dryp

Svært
• Stry

Lengr
• Auto
lse
esfrihet med trådløs funksjonalitet

r skrukker enkelt
ikal damp for å fjerne skrukker på hengende tøy
pstøt på 75 g gjør det enkelt å fjerne de mest gjenstridige skrukkene
tinuerlig damp på opptil 30 g/min for bedre fjerning av skrukker

elig stryking
løs funksjonalitet for maksimal bevegelsesfrihet.
 en vannbeholder på 250 ml kan du dampstryke lenger

 stryking
pstoppsystemet holder klærne flekkfrie mens du stryker

 rask og utmerket ytelse
kesåle i aluminium for å gli lett på alle tekstiler

e levetid
matisk anti-kalk-system
 

Philips
trådløst dampstrykejern

HI570



 

Fjerner skrukker enkelt
• Dampstøt for de vanskeligste skrukkene: 75 g/min
• Kontinuerlig kraftig damp for bedre fjerning av 

skrukker: 30 g/min
• Fin dusj: En fin dusj fukter tøyet jevnt
• Vertikal damp: For hengende tøy

Behagelig stryking
• 180 graders dreibar ledning: Gir bevegelsesfrihet 

når du stryker
• Dryppstopp: Holder plaggene flekkfrie mens du 

stryker
• Integrert ledningskveiler for enkel oppbevaring

Sikker stryking
• Overgår internasjonale standarder for 

dryppmotstand

Lengre levetid
• Double Active kalksystem

Tekniske spesifikasjoner
• Spenning: 220–240 V
• Kraft: 1900 W
• Frekvens: 50–60 Hz
• Produktmål: 320 x 256 x 138 cm
• Produktvekt: 1,99 kg
• Vekt, bæreveske: 0,71 kg
• Ledningslengde: 2,4 m
• Vannbeholderkapasitet: 250 ml
•
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