
 

 

Philips 1900 series
Dampstrygejern

Spray

GC1905/01
Hurtigere - fra start til slut

Strygejern med hurtig vandpåfyldning og tømning
Livet handler om meget andet end daglig husholdning, så du vil gerne have pligterne overstået 
så hurtigt som muligt. Med hullet til hurtig påfyldning og tømning, den spidse front og en 
strygesål, der glider nemt, er dette Philips-kvalitetsstrygejern bygget til at gøre arbejdet hurtigt

Hurtigere opsætning og opbevaring
• Nem og superhurtig påfyldning af vandtanken
• Nem og superhurtig tømning af vandtanken

Fjerner nemt folder
• Den fine spray fugter tøjet jævnt
• Konstant dampudvikling op til 13 g/min

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



 Nem og superhurtig påfyldning

Nem og superhurtig påfyldning af vandtanken takket 
være Philips-strygejernets store påfyldningshul og 
lågen med sidelæns åbning.

Nem og superhurtig tømning

Nem og superhurtig tømning af vandtanken takket 
være det store tømningshul og lågen med sidelæns 
åbning.

Spray

Sprayfunktionen danner en fin dis, der gør stoffet 
jævnt fugtigt, så det er nemmere at stryge folder væk.

Konstant damp

Konstant dampudvikling op til 13 g/min

Aluminiumsstrygesål

Den holdbare aluminiumsstrygesål glider nemt hen 
over alle materialer, er ridsefast og nem at rengøre.
GC1905/01

Specifikationer
Hurtig og effektiv fjernelse af folder
• Strygesål: Aluminium
• Dampmængde
• Konstant damp: 13 g/min
• Variabel dampindstilling
• Steam Tip
• Strøm: 1400 W
• Spray

Nem at anvende
• Kapacitet: Vandtank: 180 ml
• Påfyldning af vand og tømning: Låge med sidelæns 

åbning, Ekstra stort påfyldningshul
• Netlednings længde: 1,8 m
• Ledningsbevægelse (drejefunktion): 180 graders 

ledningsbevægelse

Håndtering af kalk
• Brug vand fra vandhanen
• Calc Clean: Selvrensende

Tekniske specifikationer
• Strygejernets vægt: 1,06 kg
• Produktmål: 26,1 x 11,5 x 13,6 cm
• Spænding: 220 V
•
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