
 

 

Philips PerfectCare

45 g/min konstant ånga, 185 g 

ångpuff

Vattentank på 300 ml
Smart droppstopp
Steamglide Plus-stryksula
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0 % säkert även på ömtåliga material
 kan du stryka allt från jeans till siden i ett enda svep. OptimalTEMP-tekniken ger dig 
n perfekta kombinationen av värme och ånga - för en snabbare och effektivare 
ckborttagning, utan någon som helst risk för brännmärken.

Bekymmerslös strykning, ingen temperaturinställning krävs
• En temperaturinställning, alla material
• Säkert på alla strykbara plagg – garanterat inga brännmärken

Enkel och snabb strykning
• 2 400 W för snabb uppvärmning
• Konstant ånga på 45 g/min
• 185 g/min ångpuff för envisare veck
• Steamglide Plus-stryksula för perfekt glidförmåga

Bekväm strykning
• Enkelt avkalkningssystem som ger långvarig prestanda
• Automatisk avstängning när strykjärnet lämnas obevakat
• Droppstoppsystemet gör att dina klädesplagg förblir fläckfria när du stryker



 En temperaturinställning, alla material

Stryk allt från siden till jeans utan att behöva 
justera temperaturen. Tack vare OptimalTEMP 
krävs inga justeringar eller inställningar.

Garanterat inga brännmärken

Tack vare OptimalTEMP-tekniken är 
ångstrykjärnet säkert att använda på alla 
skrykbara material, garanterat inga 
brännmärken.

2 400 W för snabb uppvärmning

Ger en snabb uppvärmning och kraftfull 
prestanda.

Konstant ånga på 45 g/min

Konstant ånga på 45 g/min för effektiv 
veckborttagning

185 g/min ångpuff

Använd ångpuffen på 185 g/min när du vill ta 
bort extra envisa veck och skrynklor.

Steamglide Plus-stryksula

Vår exklusiva Steamglide Plus-stryksula – med 
sin avancerade titanbeläggning och sex lagers 
beläggning – ger optimal glidförmåga oavsett 
material. Non-stick-beläggning, reptålig och 
lätt att rengöra.

Automatisk avstängning

Strykjärnet stängs av om du låter det stå. 
Stående på hälstöd, stryksula eller sida stängs 
det av automatiskt efter 2 minuter.

Droppstoppsystem

Tack vare droppstoppsystemet kan du stryka 
ömtåliga tyger vid låga temperaturer utan att 
behöva oroa dig för vattenfläckar.

Enkel avkalkning

Det här ångstrykjärnet använder vanligt 
kranvatten. Med hjälp av 
avkalkningsfunktionen, med inbyggd 
rengöringsfunktion, tar du enkelt bort kalk och 
bevarar topprestandan.
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Funktioner
Ångstrykjärn
45 g/min konstant ånga, 185 g ångpuff Vattentank på 300 ml, Smart droppstopp, Steamglide Plus-stryksula
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Snabb borttagning av veck
• Konstant ånga: 45 g/min
• Effekt: 2400 W
• Ångpuff: 185 g
• Spraya vatten

Lättanvänd
• Vattentankskapacitet: 300 ml
• Droppstopp
• Extra stabilt hälstöd
• Automatisk säkerhetsavstängning
• Kranvatten lämpligt
• Extra stort påfyllningshål

Avkalkningshantering
• Avkalkning och rengöring: Inbyggt 

avkalkningsreglage

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: 1,485 kg

Garanti
• 2 års världsomfattande garanti

Grön effektivitet
• Användarhandbok: 100 % återvunnet papper
•

GC3929/64
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Ångstrykjärn
45 g/min konstant ånga, 185 g ångpuff Vattentank på 300 ml, Smart droppstopp, Steamglide Plus-stryksula
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