
Generator med
tryckånga

7400 series

GC7420

Snabb och kraftfull strykning
2 min. snabbstart, fyll på när som helst

7400-serien, som är klar att använda på 2 minuter, gör strykningen snabbare från början till slut. Tryckånga

snabbar på strykningen genom att tränga djupare ned i tyget och den extra stora vattenpåfyllningstratten

möjliggör snabb och enkel påfyllning när som helst.

Snabb och kraftfull strykning

Ångtryck på upp till 4,5 bar för snabb strykning

Konstant ånga upp till 120 g/min

Vertikal ånga för borttagning av veck på hängande tyg

Bekväm strykning

Lätt strykjärn för bekväm strykning

SteamGlide-stryksulan är Philips förstklassiga stryksula

Lättanvänd

Startar snabbt: mindre än 2 minuters starttid

Fyll på vattentanken när som helst, även under strykning

Permanenta avkalkningstabletter inuti motverkar kalkavlagringar



Generator med tryckånga GC7420/02

Funktioner Specifikationer

Konstant ånga upp till 120 g/min

Konstant ångutsläpp upp till 120 g/min tack

vare de små vattenmängderna som pumpas in

i ångenheten varje gång. För perfekt och snabb

veckborttagning.

SteamGlide-stryksula

SteamGlide-stryksulan är Philips bästa

stryksula. Den är reptålig, har ett utmärkt glid

och är lätt att rengöra.

 

Snabb och kraftfull strykning av veck

Stryksula: SteamGlide

Konstant ångavgivning

Konstant ångavgivning: 120 g/min

Vertikal ånga

Ångtryck: Upp till 4,5 bar

Ångmunstycke

Effekt: 2400 W

Lättanvänd

Vattentankskapacitet: 1000 ml

Fylla på och tömma ur vatten: Extra stort

påfyllningshål

Fyll på när som helst

Uppvärmningstid: 2 min

Slangförvaring: Slangklämma

Sladdlängd: 1,8 m

Sladdens svängradie (hållare): Sladden kan

svänga runt 180 grader

Slanglängd: 1,7 m

Hantering av kalkbeläggning

Kan användas med kranvatten

Avkalkningslösning: Avkalkningstabletter +

sköljning

Tekniska specifikationer

Spänning: 220 - 240 V

Produktstorlek: 42,9 x 40 x 20,6 cm

Strykjärnets vikt: 1,2 kg

Strykjärnets vikt + basenhet: 4,5 kg
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