Ångstrykjärn
EasySpeed
Ångpuﬀ upp till 100 g
Keramisk stryksula
Droppstopp

GC1751/80

Enkelt och eﬀektivt
Fyra ånginställningar för bättre strykningsresultat
EasySpeed-strykjärnet gör strykningen enkel och eﬀektiv med massor av ånga
som tar bort svåra veck, keramisk stryksula för bra glidförmåga på alla material
och reptålighet, avkalkningsfunktion för lång livslängd.
Längre hållbarhet
Avkalkningsreglage för hållbar ångprestanda
Lättanvänd
220 ml vattentank för längre strykning
Större stryksula som stryker större yta åt gången*
Bredare hål för enkel påfyllning av vatten*
Keramisk stryksula för bra glidförmåga och reptålighet
Eﬀektiva resultat
snabb borttagning av veck
Inbyggd sprejﬂaska fuktar tyget jämnt
Eﬀekt på upp till 2 000 W ger ett konstant högt ångutsläpp
Med droppstoppsystemet förblir plaggen ﬂäckfria när du stryker
100 g ångpuﬀ för enkel borttagning av envisa veck
Fyra ånginställningar för bättre resultat på olika material

Ångstrykjärn

GC1751/80

Funktioner
220 ml vattentank

Större stryksula

Droppstoppsystem

Färre påfyllningar med den extra stora
vattentanken på 220 ml, så att du kan stryka
ﬂer plagg i ett svep.

Större stryksula som stryker större yta åt
gången*

Vårt droppstoppsystem förhindrar läckage som
kan orsaka vattenﬂäckar – så du kan lugnt
stryka vid alla temperaturer.

Enkel påfyllning av vatten
Avkalkningsreglage

Ångpuﬀ upp till 100 g

Bredare hål för enkel påfyllning av vatten*
Det här ångstrykjärnet kan användas med
vanligt kranvatten och avkalkningsreglaget gör
det enkelt att avlägsna kalkavlagringar från
strykjärnet. Du ser till att Philipsångstrykjärnets prestanda är på topp genom att
använda avkalkningsfunktionen en gång i
månaden när du använder vanligt kranvatten.

Eﬀekt på upp till 2 000 W

Ångpuﬀ upp till 100 g för snabb borttagning av
även de mest envisa vecken.
Keramisk stryksula

Snabb borttagning av veck
Konstant ångutsläpp upp till 15g/min för bra
borttagning av veck.
Inbyggd sprejﬂaska

Eﬀekt på upp till 2 000 W ger ett konstant högt
ångutsläpp.
Vår hållbara keramiska stryksula glider lätt på
alla plagg. Den har en nonstick yta, är reptålig
och enkel att rengöra.
Fyra ånginställningar
Fyra ånginställningar för bättre resultat på olika
material

Sprayfunktionen ger en ﬁn dimma som fuktar
tyget jämnt och gör det lättare att ta bort veck.

Ångstrykjärn

GC1751/80

Speciﬁkationer
Snabb borttagning av veck
Konstant ånga: 25 g/min
Eﬀekt: 2 000 W
Ångpuﬀ: Upp till 100 g
Justerbara ångnivåer
Vertikal ånga

Sladdens svängradie (hållare): Sladden kan
svänga runt 180 grader
indikatorlampa

Lättanvänd
Namn på stryksula: Keramisk
Vattentankskapacitet: 220 ml
Droppstopp
Spray

Medföljande tillbehör
Calc Clean-behållare
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Bekväm strykning
Sladdlängd: 1,9 m

Tekniska speciﬁkationer
Uppvärmningstid: 30 sek
Designspeciﬁkationer
Färg(er): Grå
Eﬀekt
Aktiverat läge (ECO-läge): .
Storlek och vikt
Strykjärnets vikt: 0,75 kg
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* Än föregående Comfort-utbud

