
Ångstrykjärn

1700 series

 
Ånga 17 g/min

Stryksula i aluminium

Avkalkning

1 400 watt

 
GC1703/01

Garanterat snabbt och effektivt
Stryksula med form för snabbhet

Livet har så mycket mer att erbjuda än hushållsarbete, så se till att få det gjort så snabbt som möjligt. Det här

kvalitetsstrykjärnet, med specialdesignad spetsig och lättglidande stryksula och unika ångöppningar, är helt

enkelt skapat för att få jobbet snabbt avklarat.

Bekväm strykning

Färre påfyllningar med stor vattentank på 180 ml

Tar enkelt bort veck

Konstant ånga upp till 17 g/min för bättre borttagning av veck

Bra glidförmåga på alla material

Stryksula i aluminium för utmärkt glidförmåga på alla material

Längre hållbarhet

Avkalkningsfunktion för att förhindra kalkavlagringar

Kraftfulla prestanda

1 400 W ger konstant, rikligt ångutsläpp



Ångstrykjärn GC1703/01

Funktioner Specifikationer

Ånga på upp till 17 g/min

Konstant ånga upp till 17 g/min för bättre

borttagning av veck.

1 400 W

Det här kraftfulla strykjärnet värms upp snabbt

och bibehåller en mycket stabil temperatur

under strykningen, vilket gör det enklare att ta

bort veck ordentligt.

Stryksula i aluminium

Tålig stryksula i aluminium som glider lätt över

alla typer av tyg och är reptålig och enkel att

rengöra.

Avkalkning

Med avkalkningsfunktionen kan du enkelt

skölja igenom Philips-strykjärnet för att ta bort

kalkpartiklar. På så sätt förlängs strykjärnets

livslängd.

Stor vattentank på 180 ml

Färre påfyllningar med extra stor vattentank på

180 ml, så att du kan stryka fler plagg i ett

svep.

Spetsig stryksula

Med den unika spetsiga stryksulan kan du

stryka även de svåraste områdena.

 

Lättanvänd

Sladdens svängradie (hållare): Sladden kan

svänga runt 180 grader

Sladdlängd: 1,8 m

Vattentankskapacitet: 180 ml

Tekniska specifikationer

Volt: 220-240 V

Vikt och mått

Produktmått (BxHxD): 26,1 x 11,5 x 13,6 cm

Strykjärnets vikt: 1,06 kg

Hantering av kalkbeläggning

Kan användas med kranvatten

Snabb och kraftfull strykning av veck

Konstant ångavgivning: 17 g/min

Effekt: 1 400 W

Stryksula: Aluminium

Justerbar ånginställning
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