
 

 

Philips PowerLife
Ångstrykjärn

2 400 W
45 g/min konstant ånga
Ångpuff på 170 g
SteamGlide-stryksula
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B
M
Fö
re
av
yggt för att prestera, dag efter dag
ed StreamGlide-stryksulan – räcker fyra gånger längre
r perfekta resultat dag efter dag behöver du ett strykjärn du kan lita på. Med den 
ptåliga SteamGlide-stryksulan, ett konstant och rikligt ångutsläpp samt inbyggd 
kalkning ger det här högkvalitativa strykjärnet dig prestanda som varar.

Snabb och kraftfull strykning av veck
• 2 400 W för snabb uppvärmning
• Upp till 170 g ångpuff för enkel borttagning av envisa veck
• Konstant ångutsläpp upp till 45 g/min för bättre borttagning av veck
• Vertikal ånga för borttagning av veck på hängande tyg

Prestanda med lång livstid
• Överlägsen, reptålig SteamGlide-stryksula
• Lättanvänd avkalkningsfunktion för långvarig ångkapacitet
• Testad sladd för maximal hållbarhet och säkerhet

Bekväm strykning
• Strykjärnet stängs automatiskt av om det lämnas obevakat
• Droppstoppsystemet gör att dina klädesplagg förblir fläckfria när du stryker
• Bekvämt handtag med textur för bättre grepp



 2 400 W för snabb uppvärmning

Strykjärn på 2 400 W för snabb uppvärmning 
och kraftfull prestanda

Ångpuff upp till 170 g

Strykjärnets 170 g ångpuff når djupare in i tyget 
för enkel borttagning av envisa veck.

Ånga upp till 45 g/min

Konstant ångutsläpp upp till 45 g/min ger dig 
den perfekta mängden ånga för att effektivt ta 
bort alla veck.

Vertikal ånga

Det här strykjärnet från Philips har en vertikal 
ångfunktion för borttagning av veck på 
hängande tyg.

SteamGlide-stryksula

Vår exklusiva SteamGlide-stryksula rör sig 
smidigt över tyget. En tålig, 
femlagersbeläggning – inklusive anti-
korrosionsbas ger längre livslängd. Non-stick, 
reptålig och lätt att rengöra.

Inbyggt avkalkningsreglage

Det här ångstrykjärnet kan användas med 
vanligt kranvatten och det inbyggda 

avkalkningsreglaget gör det enkelt att avlägsna 
kalkavlagringar från strykjärnet. Du ser till att 
Philips-ångstrykjärnets prestanda är på topp 
genom att använda avkalkningsfunktionen en 
gång i månaden när du använder vanligt 
kranvatten.

Kvalitetstestad sladd

Philips sladd för ångstrykjärn har testats under 
omfattande kvalitetsmätningar för att ge 
maximal hållbarhet och säkerhet.

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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Funktioner
Ångstrykjärn
2 400 W 45 g/min konstant ånga, Ångpuff på 170 g, SteamGlide-stryksula
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Lättanvänd
• Droppstopp
• Automatisk säkerhetsavstängning
• Vattentankskapacitet: 320 ml
• Extra stort påfyllningshål
• Extra stabilt hälstöd
• Kranvatten lämpligt
• Namn på stryksula: SteamGlide

Snabb borttagning av veck
• Spraya vatten
• Konstant ånga: 45 g/min
• Effekt: 2400 W
• Ångpuff: 170 g

Grön effektivitet
• Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Garanti
• 2 års världsomfattande garanti

Storlek och vikt
• Förpackningens mått (BxHxD): 33,2 x 16,7 x 

13,7 cm
• Produktmått (BxHxD): 31,2 x 14,7 x 12,7 cm
• Strykjärnets vikt: 1,255 kg

Avkalkningshantering
• Avkalkning och rengöring: Inbyggt 

avkalkningsreglage
•
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Specifikationer
Ångstrykjärn
2 400 W 45 g/min konstant ånga, Ångpuff på 170 g, SteamGlide-stryksula

* *Testad jämfört med Philips non-stick-stryksula
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