
Ångstrykjärn bäst i
test blir ännu bättre

Azur

 
Ånga 45 g/min, 210 g ångpuff

Utmärkt glidförmåga m.
SteamGlide Plus

Enkel avkalkning m. Quick Calc
Release

 

GC4556/20

Garanterat höga prestanda
bäst i test vinnaren från Råd och Rön har blivit ännu bättre

Vårt mest sålda strykjärn och Bäst i test vinnaren från Råd och Rön har blivit ännu

bättre med den nya Azur-serien. Kombinationen av kraftfull prestanda och enkel

användning gör det enkelt att snabbt ta bort tuffa veck. Enkel avkalkning tack vare

Quick Calc Release-systemet samt smidig och lättsam glidförmåga på alla

material tack vare Steamglide Plus-stryksula.

Snabb strykning och kraftfulla prestanda

Ta bort även tuffa veck med en ångpuff på upp till 210 g

Snabb uppvärmning och kraftfull prestanda

Snabb borttagning av veck med konstant ångutsläpp på 45 g/min

Bekväm strykning

Enkel avkalkning tack vare Quick Calc Release

Bra glidförmåga på alla material

Utmärkt glidförmåga på alla material



Ångstrykjärn bäst i test blir ännu bättre GC4556/20

Funktioner Specifikationer

Ångpuff på upp till 220 g

Tränger djupare in i tyget för att enkelt ta bort

envisa veck.

2 500 W

Ger en snabb uppvärmning och kraftfull

prestanda med 2 400 W för att få strykningen

klar snabbt och smidigt.

Ånga upp till 50 g/min

Ett kraftfullt och konsekvent ångutsläpp på upp

till 45 g/min gör att mer ånga kan tränga

igenom tyget och resulterar i att vecken

försvinner snabbare.

Quick Calc Release

Tack vare Quick Calc Release-systemet kan du

enkelt kalka av strykjärnet och behålla en

långvarig ångprestanda för optimalt resultat.

Kalkpartiklarna bryts lätt ned och samlas

automatiskt upp i kalkbehållaren så att du

sedan enkelt kan tvätta bort kalken på mindre

än 15 sekunder.

Steamglide Plus-stryksula

Vår exklusiva Steamglide Plus-stryksula ger

fantastisk glidförmåga över alla material. Non-

stick-beläggning, reptålig och lätt att rengöra.

Teknik

För alla strykbara tyger

Snabb borttagning av veck

Konstant ånga: 45 g/min

Effekt: 2 400 W

Klar att använda: 2 min

Ångpuff: 210 g

Spänning: 240 V

Spraya vatten

Lättanvänd

Stryksulans glidförmåga: 3 stjärnor

Namn på stryksula: SteamGlide Plus

Inbyggd stickkontakt

Sladdlängd: 2 m

Välj ångnivå på handtaget

Stryksulans reptålighet: 4 stjärnor

Kranvatten lämpligt

Droppstopp

Automatisk avstängning

Avkalkningshantering

Avkalkning och rengöring: Quick Calc Release

Storlek och vikt

Förpackningens mått (BxHxD): 13,7 x 16,7 x

33,2 cm

Produktmått (BxHxD): 12,88 x 15,33 x

31,95 cm

Total vikt med förpackning: 1,791 kg

Strykjärnets vikt: 1,552 kg

Strykjärnets vikt + basenhet: 1 569 kg

Garanti

2 års världsomfattande garanti

Grön effektivitet

Produktförpackning: 100 % återvinningsbar

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper
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