
 

 

Philips EasySpeed
Ångstrykjärn med 
keramikstryksula

Ånga 25 g/min, 100 g ångpuff
Keramisk stryksula
Avkalkning
2 000 watt
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sätt att snabba på strykningen
d det här EasySpeed-strykjärnet kan du snabba på strykningen tack vare den 

etsformade änden för tredubblel precision, den jämna värmefördelningen över 
yksulan och det konstanta ångflödet.

Tar enkelt bort veck
• Effekt på upp till 2 000 W ger ett konstant högt ångutsläpp
• 100 g ångpuff för enkel borttagning av envisa veck
• Konstant ånga upp till 25 g/min för effektiv veckborttagning
• Keramisk stryksula för bättre glidförmåga
• Vertikal ånga för borttagning av veck på hängande tyg

Längre hållbarhet
• Avkalkningsreglage för att enkelt ta bort kalk från strykjärnet

Bekväm strykning
• Droppstoppsystemet gör att dina klädesplagg förblir fläckfria när du stryker
• Spets för tredubblad precision som ger optimal kontroll och sikt
• Jämn ångfördelning för effektiv strykning
• En fin spray fuktar tyget jämnt



 Effekt på upp till 2 000 W

Effekt på upp till 2 000 W ger ett konstant högt 
ångutsläpp.

Ångpuff upp till 100 g

Strykjärnets 100 g ångpuff gör det lätt att ta 
bort även de tuffaste vecken.

Konstant ånga upp till 25 g/min

Konstant ånga upp till 25 g/min för effektiv 
veckborttagning.

Keramisk stryksula

Den keramiska stryksulan är reptålig, glider lätt 
och är enkel att rengöra.

Vertikal ånga

Det här strykjärnet från Philips har en vertikal 
ångfunktion för borttagning av veck på 
hängande tyg.

Avkalkningsreglage

Avkalkningsreglaget gör det enkelt att ta bort 
kalk från strykjärnet. För att underhålla Philips-

strykjärnets prestanda bör du använda 
avkalkningsfunktionen en gång i månaden.

Droppstoppsystem

Tack vare droppstoppsystemet kan du stryka 
ömtåliga tyger vid låga temperaturer utan att 
behöva oroa dig för fläckar från vattendroppar.

Spets för tredubblad precision

Det här Philips-strykjärnet ger dig en exakt 
strykning tack vare 3 faktorer: det är spetsigt, 
har en knappskåra och är tunt och smidigt. 
Spetsen för tredubblad precision gör det 
möjligt för dig att komma åt även på de 
knepigaste ställena, t.ex. runt knappar och 
mellan veck.

Jämn ångfördelning
Tack vare den noggrant utformade designen, 
fördelas ångan jämnt över stryksulan. Därför 
behöver du mindre antal strykningar för att 
fukta plagget jämnt och strykningen går 
snabbare.
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Funktioner
Ångstrykjärn med keramikstryksula
Ånga 25 g/min, 100 g ångpuff Keramisk stryksula, Avkalkning, 2 000 watt
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Snabb och kraftfull strykning av veck
• Stryksula: Keramisk stryksula
• Ångavgivning
• Konstant ångavgivning: 25 g/min
• Ångpuff: 100 g
• Vertikal ånga
• Spray
• Effekt: 2 000 W

Lättanvänd
• Vattentankskapacitet: 200 ml
• Droppstopp
• Når svåråtkomliga områden: Spets för tredubblad 

precision

Hantering av kalkbeläggning
• Avkalkningslösning: Självrengörande
•

GC1028/20

Specifikationer
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