
 

 

Philips PerfectCare 
Compact Plus
Strykejern med 
dampgenerator

Pumpetrykk på opptil 6,5 bar
Dampstøt på opptil 450 g
Avtakbar vannbeholder på 
1,5 liter
Bærelås

GC7933/30
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li ferdig med strykingen 30 minutter raskere

mmenlignet med dampjernet Azur fra Philips*
t er utrolig raskt og praktisk, og du trenger aldri å bekymre deg for brente klær. Bli ferdig raskere 

d dobbelt så mye damp som fra et dampstrykejern. Det er ingen innstillinger å endre, og du får 

kere resultater med bedre fjerning av skrukker. Gjør det enklere å stryke alle plaggene dine i én 

gang.

OptimalTEMP-teknologi, ingen innstillinger er nødvendig
• Garantert ingen svimerker
• Ingen temperaturinnstillinger å endre

Rask og kraftig
• Beholder for kalkrensfunksjon inkludert – ingen patroner, ingen ekstra kostnader
• Kraftig damp for effektiv fjerning av skrukker
• Ripesikker SteamGlide Plus-strykesåle for jevn gli

Kompakt og praktisk
• Stor avtakbar vannbeholder for enkel rengjøring
• Lett og kompakt for enkel bruk og oppbevaring
• Sikker og enkel automatisk avslåingsfunksjon
• Bærelås for sikker og enkel transport



 Garantert ingen svimerker

Selv om du driver med flere ting samtidig eller 
blir distrahert, kommer du aldri til å brenne 
klærne dine. Takket være OptimalTEMP-
teknologi garanterer vi at dette strykejernet 
med dampgenerator ikke vil gi svimerker på 
strykbare stoff. Du kan til og med la det ligge 
med strykesålen ned på klærne eller 
strykebrettet. Ingen svimerker, ingen glans. 
Garantert.

Svært kraftig damp

Når du skal fjerne skrukker, kan du stole på at 
dampen gjør jobben for deg. Se skrukkene 
forsvinne når du bruker et ekstra dampstøt der 
du trenger det. Og det er perfekt når du vil 
dampe vertikalthengende gardiner eller friske 
opp klær.

Kompakt og hendig

Den kompakte størrelsen gjør det lett og 
enkelt å håndtere når du stryker klærne dine. 
Det passer også på strykebrettet. Men du må 
ikke tro at det er mindre kraftig selv om det er 
lite. Takket være den eksklusive ProVelocity-

teknologien har vi laget kraftige 
dampgeneratorer som er lette og mer 
kompakte enn noen gang.

Avtakbar vannbeholder på 1,5 liter

En 1,5-liters gjennomsiktig beholder gir over 
1,5 timers kontinuerlig bruk. Du kan tydelig se 
hvor mye vann som er igjen, og når som helst 
enkelt fylle på vann under springen gjennom 
det store påfyllingslokket.

Enkel avkalking

Det er enkelt å vedlikeholde dampgeneratoren 
med Smart Calc Clean, vårt integrerte 
avkalkingssystem. Det minner deg på når det er 
på tide å avkalke og har en beholder for å 
foreta avkalking enkelt og trygt. Siden det kan 
brukes flere ganger, sparer du penger og 
trenger ikke å kjøpe ekstra patroner.

Ingen innstillinger å endre

Hopp over et trinn i en den ukentlige 
strykerutinen. Du trenger ikke å sortere 
klesvasken eller endre innstillinger og vente til 
temperaturen endres lenger. Takket være 

OptimalTemp kan du stryke alt fra 
dongeribukser til ømfintlige silkeplagg uten å 
justere temperaturen.

SteamGlide Plus

Den ripesikre SteamGlide Plus-strykesålen gir 
en flott glideytelse på alle typer stoff. Vårt 
patenterte belegg med fem lag og avanserte 
titanbelegg gir raske resultater og glir 
uanstrengt på alle typer stoff.

Sikkerhetslås for bæring

Lås strykejernet fast til basestasjonen for enkel 
transport rundt omkring i huset, og for å 
redusere risikoen for å komme borti den 
varme strykesålen ved et uhell.

Sikker og enkel automatisk 
avslåingsfunksjon

Den automatiske sikkerhetsutkoblingen slår 
automatisk av strykejernet med 
dampgenerator hvis det ikke har vært i bruk på 
et par minutter. Dette sparer energi og gir deg 
ro i sjelen.
GC7933/30

Høydepunkter
Strykejern med dampgenerator
Pumpetrykk på opptil 6,5 bar Dampstøt på opptil 450 g, Avtakbar vannbeholder på 1,5 liter, Bærelås
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Brukervennlig
• Kapasitet for vanntank: 1500 ml
• Trygg å bruke på alle stoffer som kan strykes: Også 

på fine stoffer som silke
• Svært glatt strykesåle: 4 stjerner
• Navn på strykesåle: SteamGlide Plus
• Avtakbar vannbeholder
• Påfylling når som helst under bruk
• Egnet til vann fra springen
• Lengde på nettledning: 1,65 m
• Slangelengde: 1,6 m
• Integrert strømkontakt
• Presisjonsdampspiss
• Klar til bruk: Lysindikator, Lydindikator
• Strykesålen er motstandsdyktig mot riper: 

4 stjerner
• Slår seg automatisk av

Tilbehør følger med
• Beholder for kalkrens

Teknologi
• OptimalTEMP-teknologi
• For alle strykbare stoffer
• Unngå å brenne deg
• Ingen temperaturinnstilling nødvendig
• ProVelocity-dampmotor

Formgivning
• Farge: Purple Magic

Rask fjerning av skrukker
• Trykk: Pumpetrykk på maks 6,5 bar

• Strøm: 2400 W
• Kontinuerlig damp: Opptil 120 g/min
• Dampstøt: Opptil 450 g
• Vertikal damp
• Spenning: 220–240 V
• Klar til bruk: 2 minute(s)
• Damp på forespørsel

Kalkhåndtering
• Avkalking og rengjøring: Smart Calc Clean
• Påminnelse om kalkrens: Lys, Lyd

Oppbevaring
• Bærelås: For transport og sikkerhet
• Ledningsoppbevaring: Borrelåsfeste
• Oppbevaring av slange: Oppbevaringsrom for 

slange

Størrelse og vekt
• Vekt på strykejern: 1,3 kg
• Emballasjemål (B x H x L): 23 x 26,5 x 42,6 cm
• Produktmål (B x H x L): 20 x 23,3 x 37,1 cm
• Totalvekt med emballasje: 3,85 kg
• Vekt på strykejern + base: 2,8 kg

Grønn effektivitet
• Energibesparende*: 40 %
• Laget av resirkulert plast: 15 %
• Produktemballasje: 100 % resirkulerbar
• Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Garanti
• To års verdensomspennende garanti
•
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Spesifikasjoner
Strykejern med dampgenerator
Pumpetrykk på opptil 6,5 bar Dampstøt på opptil 450 g, Avtakbar vannbeholder på 1,5 liter, Bærelås

* Basert på en to timer lang økt med stryking
* Bruker opptil 40 % mindre strøm basert på IEC 603311, 

sammenlignet med GC6734.
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