
 

 

Philips Azur Ionic
Dampstrykejern

Ionic DeepSteam

GC4630
Fjerner enkelt skrukker fra bomull og lin

Kraftig stryking med Ionic DeepSteam
Takket være Ionic DampSteam kan du nå fjerne selv de vanskeligste skrukkene. Dette kraftige 
dampstrykejernet lager 50 % mindre damppartikler som trenger dypt inn i vanskelige 
materialer, for eksempel bomull og lin, slik at du får strålende resultater på en enkel måte.

Enkel fjerning av skrukker fra bomull og lin
• 50 % mindre damppartikler trenger dypt inn i gjenstridige skrukker
• SteamGlide-strykesålen er Philips' beste strykesåle
• Kontinuerlig damp på opptil 40 g/min for bedre fjerning av skrukker
• Dampstøt på opptil 170 g/min for de vanskeligste skrukkene

Sikker stryking
• Elektronisk sikkerhetsutkobling når du går fra strykejernet

Behagelig stryking
• Mykt håndtak for behagelig stryking

Kommer til på vanskelige steder
• Med dampspissen kommer du til med dampen på vanskelige steder



 Ionic DeepSteam

Ioniseringsprosessen lager mindre damppartikler 
som når dypere inn i stoffet. Dette betyr at selv de 
mest gjenstridige skrukkene enkelt kan fjernes.

SteamGlide-strykesåle

SteamGlide-strykesålen er Philips' beste strykesåle. 
Den er meget ripesikker, glir utmerket og er enkel å 
rengjøre.

Automatisk sikkerhetsutkobling

Den elektroniske sikkerhetsutkoblingen slår 
automatisk av strykejernet når du går fra det, eller 
hvis det velter.

Dampstøt på opptil 170 g/min
Ved å bruke dampstøt frigis et dampstøt på opptil 
170 g/min for å fjerne selv de vanskeligste skrukkene.
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Tilbehør
• Inkludert i pakken: Ledningsfeste for enkel 

oppbevaring av ledning

Behagelig stryking
• Ekstra komfort: 360 graders ledningsfrihet, Mykt 

håndtak
• Anti-kalk-styring: Double Active kalksystem
• Ledningslengde: 3
• Ingen lekkasje: Dryppstoppsystem
• Trygg å bruke: Automatisk sikkerhetsutkobling når 

du går fra strykejernet, Overgår internasjonale 
standarder for dryppmotstand

• Egnet til vann fra springen
• Kapasitet for vanntank: 335

Fjerning av skrukker
• Kontinuerlig damp: Opptil 40 g/min

• Ionic DeepSteam: Ionic DeepSteam
• Kommer til på vanskelige steder: Dampspiss
• Dusj
• Dampstøt: Opptil 170 g/min
• Vertikal damp

Lett å bruke
• Kontroll: Klarlampe for temperatur, Forskjellige 

dampinnstillinger
• Rask oppvarming

Glatt
• Strykesåle: SteamGlide-strykesåle

Tekniske spesifikasjoner
• Frekvens: 50–60
• Effekt: 2400
• Spenning: 220–240
•

Spesifikasjoner
Dampstrykejern
Ionic DeepSteam  
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