
 

Philips
Dampstrygejern

GC4430
Kraftfuld med fuld præcision

Nem fjernelse af folder med Ionic DeepSteam
Du har brug for dette kraftfulde dampstrygejern med Ionic DeepSteam for at få fjernet 
de mest genstridige folder hurtigt. Sammen med SteamGlide-strygesålen glider det nemt 
henover stoffet med kraftfuld damp, der når dybt ind i stoffet.

Ionic DeepSteam
• Mindre damppartikler når dybere ind i de mest genstridige folder

Fjerner let folder
• Konstant damp på op til 40 g/min. fjerner nemmere folder
• Dampskud på 100 g/min. fjerner nemt genstridige folder

Jævnt glidende
• SteamGlide-strygesål med kraftig damp og perfekt glideevne.

Når ind i besværlige områder
• Steam Tippen gør det nemt at stryge vanskeligt tilgængelige områder

Komfortabel strygning
• Ekstra lang 3 meters ledning for maksimal rækkevidde
 



 Ionic DeepSteam

Ioniseringsprocessen danner mindre damppartikler, 
der når dybere ind i stoffet. Det betyder, at selv de 
mest genstridige folder fjernes nemt.

Steam Tip

Den unikke Steam Tip kombinerer strygesålens 
specielt tilspidsede front og de specielle ovale 
damphuller, og gør det muligt at nå ind de mest 
snævre og vanskelige områder og dermed opnå de 
bedste strygeresultater.

Automatisk sikkerhedsafbryder

Den elektroniske sikkerhedsafbryder slår automatisk 
strygejernet fra, hvis det efterlades eller vælter.

SteamGlide-strygesål

Damphullerne i den specialdesignede strygesål er en 
kombination af små huller for perfekt glideevne på 
alle textiler og store huller for effektiv udglatning af 
krøl og folder.
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Vigtigste nyheder
under strygning • Ledningsklips til nem ledningsopbevaring
•

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

2400 W

Fjerner let folder
• Dampskud til de mest genstridige folder: 100 g/min
• Konstant damp for bedre fjernelse af folder: 40 g/

min
• Ionic DeepSteam: Mindre damppartikler når 

dybere ind i de mest genstridige folder
• Fin spray: Fin spray fugter tøjet jævnt
• Steam Tip: Til områder, der er svære at nå
• Vertikal damp: Til gardiner og tøj på bøjle

Jævnt glidende
• SteamGlide-strygesål

Komfortabel strygning
• 360 ° drejning: Giver maksimal frihed under 

strygningen
• Drypstop: Ingen dryp og pletter på dit strygetøj 

• Ergonomisk soft greb for komfortabel strygning
• Strygejernet fungerer med vand fra hanen

Sikker strygning
• Overgår internationale standarder for droptest
• Strygejernet slukker automatisk, når det står 

ubenyttet

Længere levetid
• Double Active Calc System: Forebygger kalk og 

skyller kalkpartikler ud

Tekniske specifikationer
• Spænding: 220-240 V
• Strøm: 2400 W
• Frekvens: 50-60 Hz
• Produktmål: 303 x 120 x 152 cm
• Produktvægt: 1,55 kg
• Vandtankens kapacitet: 335 ml
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