Philips PerfectCare
Compact Plus
Strykjärn med
ånggenerator
Max 6,5 bars pumptryck
Upp till 450 g ångpuff
Löstagbar 1,5 l vattentank
Bärlås

Stryk dina kläder 30 minuter snabbare
Jämfört med Philips ångstrykjärn Azur*
Det är snabbt och smidigt, och du behöver aldrig bekymra dig över brännmärken. Stryk dina kläder
snabbare med dubbelt så mycket ånga som ett ångstrykjärn. Du behöver inte ändra några inställningar
och du får snabbare resultat med bättre borttagning av veck. Nu stryker du lätt dina kläder i ett nafs.
OptimalTEMP-teknik, inga inställningar krävs
• Garanterat inga brännskador
• Inga temperaturinställningar att ändra
Snabb och kraftfull
• Avkalkningsbehållare medföljer – inga patroner, utan extra kostnad
• Kraftfull ånga ger optimal borttagning av veck
• Reptålig SteamGlide Plus-stryksula som glider lätt

GC7933/30

Kompakt och praktisk
• Stor avtagbar vattenbehållare för enkel påfyllning
• Lätt och kompakt, för enkel användning och förvaring
• Säker och enkel automatisk avstängning
• Bärlås för säker och enkel transport

GC7933/30

Strykjärn med ånggenerator

Max 6,5 bars pumptryck Upp till 450 g ångpuff, Löstagbar 1,5 l vattentank, Bärlås

Funktioner
ProVelocity-teknik har vi tillverkat kraftfulla
ånggeneratorer som är lättare och mer
kompakta än någonsin.

ändras. Tack vare OptimalTEMP kan du stryka
allt från siden till jeans utan att behöva justera
temperaturen.

Löstagbar 1,5 l vattentank

SteamGlide Plus

Även om du gör flera saker samtidig eller blir
distraherad kommer du aldrig att bränna
kläderna. Tack vare vår OptimalTemp-teknik
lovar vi att det här strykjärnet med
ånggenerator aldrig kommer att bränna några
som helst strykbara material. Du kan till och
med lämna järnet med den varma sidan mot
dina plagg eller din strykbräda. Inga
brännmärken, inga blanka fläckar. Garanterat.

En 1,5 liter stor genomskinlig tank ger dig upp
till 1,5 timmars kontinuerlig användning. Se
tydligt hur mycket vatten som finns kvar och
fyll enkelt på när som helst från vattenkranen
via den stora påfyllningsöppningen.

Vår reptåliga SteamGlide Plus-stryksula har
utmärkt glidförmåga på alla tyger. Vår
patenterade ytbehandling med fem lager och
avancerad titan glider lätt på alla tyger för
snabba resultat.

Extra kraftfull ånga

Enkel avkalkning

Säkert bärlås

Om du behöver stryka svåra veck kan du lita på
att vår kontinuerliga ånga gör jobbet åt dig. Se
hur vecken praktiskt taget smälter bort när du
använder en extra ångpuff där det behövs. Det
är perfekt när du vill ångstryka vertikala
gardiner eller fräscha upp hängande kläder.

Det är lätt att underhålla ånggeneratorn med
Smart Calc Clean, vårt inbyggda
avkalkningssystem. Det påminner dig när det är
dags att avkalka och innefattar en behållare
som gör avkalkningen enkel och säker.
Eftersom den är återanvändbar sparar du
pengar och behöver aldrig köpa extra
patroner.

Lås strykjärnet ordentligt till basstationen för
enkel förflyttning i huset och för att minska
risken för någon av misstag vidrör den varma
stryksulan.

Garanterat inga brännskador

Kompakt och praktiskt

Säker och enkel automatisk avstängning

Inga inställningar att ändra

Tack vare den kompakta storleken är
strykjärnet lätt och enkelt att hantera när du
stryker dina plagg. Det får även plats på
strykbrädan. Men tro inte att mindre innebär
mindre kraftfull. Tack vare vår exklusiva

Hoppa över ett steg i din strykrutin. Du
behöver inte längre skilja på olika material eller
ändra inställningar och vänta tills temperaturen

Den automatiska avstängningsfunktionen
stänger automatiskt av strykjärnet med
ånggenerator om det inte har använts på några
minuter. Det här sparar energi och ger dig lugn
och ro.
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Strykjärn med ånggenerator

Max 6,5 bars pumptryck Upp till 450 g ångpuff, Löstagbar 1,5 l vattentank, Bärlås

Specifikationer
Tillbehör som medföljer
• Calc Clean-behållare

Teknik
•
•
•
•
•

OptimalTEMP-teknik
För alla strykbara tyger
Inga brännmärken
Inga temperaturinställningar behövs
ProVelocity-ångmotor

Lättanvänd

• Säker för alla strykbara material: Även ömtåliga
tyger, som siden
• Vattentankskapacitet: 1 500 ml
• Stryksulans glidförmåga: 4 stars
• Namn på stryksula: SteamGlide Plus
• Löstagbar vattentank
• Fyll på när som helst under användning
• Kranvatten lämpligt
• Sladdlängd: 1,65 m
• Slanglängd: 1,6 m
• Inbyggd stickkontakt
• Precisionsångmunstycke
• Klar att använda: Indikatorlampa, Ljudindikator
• Stryksulans reptålighet: 4 stars
• Automatisk avstängning

•
•
•
•
•
•

Ångpuff: Upp till 450 g
Konstant ånga: Upp till 120 g/min
Vertikal ånga
Spänning: 220-240 V
Klar att använda: 2 minute(s)
Ånga när det behövs

Skalhantering

• Avkalkning och rengöring: Smart avkalkning
• Avkalkningspåminnelse: Belysning, Ljud

Förvaring

• Bärlås: För transport och säkerhet
• Sladdförvaring: Fäste med kardborreband
• Slangförvaring: Utrymme för slangförvaring

Storlek och vikt

• Strykjärnets vikt: 1,3 kg
• Förpackningens mått (BxHxD): 23 x 26,5 x
42,6 cm
• Produktmått (BxHxD): 20 x 23,3 x 37,1 cm
• Total vikt med förpackning: 3,85 kg
• Strykjärnets vikt + basenhet: 2,8 kg

Grön effektivitet

Design

• Färg: Purple Magic

•
•
•
•

Snabb veckborttagning

Garanti

• Tryck: Max 6,5 bars pumptryck
• Effekt: 2400 W

Energibesparing*: 40 %
Återvunnen plast används: 15 %
Produktförpackning: 100 % återvinningsbar
Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

• 2 års världsomfattande garanti
•
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* Baserat på 2 timmars strykning
* Upp till 40% energibesparing baserat på IEC 603311, jämfört med
GC6734.

