
 

Philips
Dampstrygejern

GC2520
Enkelt, hurtigt og effektivt

Længerevarende damp
For at få det bedste resultat skal du bruge kraftig damp og et strygejern, der aldrig giver 
op. Strygejernet har 95 g dampskud, 2100 W for konstant høj damp og Double Active-
afkalkningssystem, så du får valuta for pengene!

Effektiv ydeevne
• 2000 W sikrer konstant damp

Fjerner let folder
• Konstant damp på op til 30g/min. sikrer bedre fjernelse af folder
• Vertikal damp til at fjerne folder fra tøj på bøjle
• Dampskud på op til 90 g/min til de mest genstridige folder

Glider nemt over alle materialer
• Non-stick-strygesål med perfekt glideevne på alle tekstiler

Længere levetid
• Double Active afkalkningssystem forebygger tilkalkning

Komfortabel strygning
• Færre opfyldninger med den ekstra store vandtank på 300 ml
 



 2000 W

2000 W sikrer konstant damp.

Dampskud på op til 90 g/min

Dampskud på op til 90 g/min til de mest genstridige 
folder.

Double Active afkalkningssystem

Double Active afkalkningssystem forebygger 
tilkalkning.
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Sikker strygning
• Overgår internationale standarder for droptest

Fuld kontrol
• Variabel indstilling af damp til alle typer tøj
• Temperaturindikator: Viser, når den indstillede 

temperatur er nået

Jævnt glidende
• Non-stick-strygesål

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

sømme.

Fjerner let folder
• Dampskud til de mest genstridige folder: 90 g/min
• Konstant damp for bedre fjernelse af folder: 30 g/

min
• Fin spray: Fin spray fugter tøjet jævnt
• Pointed Tip: Til strygning af besværlige områder
• Vertikal damp: Til gardiner og tøj på bøjle

Komfortabel strygning
• 360 ° drejning: Giver maksimal frihed under 

strygningen
• Ekstra lang ledning for større rækkevidde: 2 m
• Strygejernet fungerer med vand fra hanen

Længere levetid
• Double Active afkalkningssystem: Forebygger kalk 

og skyller kalkpartikler ud

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

2000 W

Tekniske specifikationer
• Spænding: 220/220-240 V
• Strøm: 2000 W
• Frekvens: 50-60 Hz
• Dimensioner: 29,5 x 11,6 x 19,5 cm
• Vægt: 1,2 kg
•
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