
 

Philips
Dampstrygejern

GC1705
Hurtigt og effektivt - med garanti

Fartformet strygesål
Livet handler om meget andet end daglig husholdning, så du vil måske overstå den så 
hurtigt som muligt. Med den særligt formede spids, enestående designede damphuller og 
en strygesål, der glider nemt, er dette kvalitetsstrygejern bygget til at gøre tingene hurtigt.

Komfortabel strygning
• Færre opfyldninger med den store 180 ml vandtank
• Den fine spray fugter tøjet jævnt

Fjerner let folder
• Konstant damp på op til 17 g/min sikrer bedre fjernelse af folder

Glider nemt over alle materialer
• Aluminiumsstrygesål, der nemt glider hen over alle stoffer

Længere levetid
• Calc-Clean forebygger tilkalkning af dit strygejern

Effektiv ydeevne
• 1400 W sikrer konstant damp
 



 Damp på op til 17 g/min
Konstant damp på op til 17 g/min sikrer bedre 
fjernelse af folder.

Pointed Tip
Skarp spids til strygning af besværlige områder.
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Komfortabel strygning
• 180 ° drejning: Giver bevægelsesfrihed under 

strygning
• Strygejernet fungerer med vand fra hanen
• Lang ledning for større rækkevidde: 1,8 m

Fjerner let folder
• Konstant damp for bedre fjernelse af folder: 17 g/

min
• Fin spray: Spray til jævn fugtning af tøjet
• Specialdesignede damphuller, så den bedste 

dampstrøm opnås
• Pointed Tip: Til strygning af besværlige områder

Hurtig og effektiv strygning
• Kraft til hurtig opvarmning og konstant damp: 

1400 W

Fuld kontrol
• Temperaturindikator: Viser, når den indstillede 

temperatur er nået
• Variabel indstilling af damp til alle typer tøj

Når ind i besværlige områder
• Knaprille: Hurtigere strygning langs knapper og 

sømme.

Sikker strygning
• Overgår internationale standarder for droptest

Tekniske specifikationer
• Dimensioner: 26,1 x 11,5 x 13,6 cm
• Frekvens: 50-60 Hz
• Strøm: 1400 W
• Spænding: 220 V
• Vandtankens kapacitet: 180 ml
• Vægt: 1,06 kg
•
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