
 

Azur Pro
Ångstrykjärn

Azur

 
Ånga 50 g/min, 240 g ångpuff

Vår bästa glidförmåga
SteamGlide-Elite

Enkel avkalkning m. Quick Calc
Release

 

GC4909/60 Perfekta resultat varje gång
vårt bästa strykjärn mot tuffa veck

Strykjärnet för dig som vill ha den bästa strykupplevelsen och det bästa resultatet

även på tjocka material. Kombinationen av kraftfull prestanda och enkel

användning gör det enkelt att snabbt ta bort tuffa veck på alla material. Enkel

avkalkning tack vare Quick Calc Release-systemet samt vår bästa stryksula med

SteamGlide-Elite för smidig och lättsam glidförmåga på alla material.

Snabb strykning och kraftfulla prestanda

Ta bort även tuffa veck med en ångpuff på upp till 240 g

Snabb uppvärmning och kraftfull prestanda

Ångutsläpp upp till 50 g/min för bästa möjliga borttagning av veck

Bekväm strykning

Enkel avkalkning tack vare Quick Calc Release

Känn dig trygg med automatisk avstängning

Enkel strykning

Oroa dig inte för fläckar tack vare droppstoppsystemet

Färre påfyllningar med extra stor vattenbehållare på 300 ml

Bra glidförmåga på alla material

Få den bästa glidförmågan med SteamGlide Elite



Azur Pro Ångstrykjärn GC4909/60

Funktioner

Ångpuff på upp till 250 g

Tränger djupare in i tyget för att enkelt ta bort

envisa veck.

3 000 W för snabb uppvärmning

Ger en snabb uppvärmning och kraftfull

prestanda med 2 400 W för att få strykningen

klar snabbt och smidigt.

Konstant ångutsläpp på upp till 55 g/min

Ett kraftfullt och konsekvent ångutsläpp på upp

till 50 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.

Automatisk avstängning

Strykjärnet stängs av om du lämnar det

stillastående. På stryksulan strängs det

automatiskt av efter 2 minuter; på hälstödet

stängs det automatiskt av efter 8 minuter.

Droppstoppsystem

Vårt droppstoppsystem förhindrar läckage som

kan orsaka vattenfläckar – så du kan lugnt

stryka vid alla temperaturer.

300 ml vattentank

Den stora vattenbehållaren på 300 ml kräver

färre påfyllningar så att du kan stryka fler plagg

i ett svep.

Steamglide Elite-stryksula

Vår exklusiva SteamGlide Elite är vår bästa

stryksula för ultimat glidförmåga och maximal

reptålighet.



Azur Pro Ångstrykjärn GC4909/60

Specifikationer

Teknik

För alla strykbara tyger

Snabb borttagning av veck

Konstant ånga: 50 g/min

Effekt: 2 400 W

Tryck: 50 g/min

Klar att använda: 2 min

Ångpuff: 240 g

Justerbara ångnivåer

Vertikal ånga

Spänning: 240 V

Spraya vatten

Lättanvänd

Stryksulans glidförmåga: 4 stjärnor

Namn på stryksula: SteamGlide Elite

Vattentankskapacitet: 300 ml

Sladdens svängradie (hållare): 360 graders

sladdfrihet

Droppstopp

Inbyggd stickkontakt

Sladdlängd: 3 m

Välj ångnivå på handtaget

Stryksulans reptålighet: 5 stjärnor

Kranvatten lämpligt

Automatisk avstängning

indikatorlampa

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: 1,908 kg

Strykjärnets vikt: 1,669 kg

Garanti

2 års världsomfattande garanti

Grön effektivitet

Produktförpackning: 100 % återvinningsbar

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper
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