Check het strijklabel aan de binnenzijde van het kledingstuk
Stap 1

Niet strijken

Neen
Is je kleding nog een
beetje vochtig?
Ja

Gebruik de stoomfunctie om
het kledingstuk te bevochtigen
en ontkreuken

Zitten er glitters, pailletten, steentjes of
knopen op het kledingstuk?

Geen zorgen!
Dankzij de
afgeronde
strijkzool blijf je
niet vasthaken
en strijk je
gemakkelijk over
iedere hindernis

Strijk je een delicate stof?

Nee

Ja

Je kan zorgeloos
beginnen strijken

Gebruik de
Eco-temperatuurinstelling om
de delicate stof
te beschermen
en bespaar
zo bovendien
energie

Tadaa – klaar

Stap 3

Ja

Stap 2

Hang het kledingstuk
op en stoom verticaal
met je strijkijzer

Selecteer de iCare-instelling van je CareStyle 7,
deze temperatuurinstelling is veilig voor ieder soort textiel

Strijkplezier zonder zorgen dankzij de CareStyle 7
Stap 1: Kleding sorteren is verleden tijd!

niet strijken

op lage
temp. strijken

op middelmatige
temp. strijken

op hoge
temp. strijken

Win tijd, want sorteren is niet meer nodig. Je hoeft de temperatuur niet meer zelf in te
stellen want de slimme iCare-instelling beschermt je kleding met een veilige temperatuur
voor allerlei soorten stoffen. De krachtige CareStyle 7-stoomgenerator is bovendien
uitgerust met een turbo-instelling. Diepe kreuken of moeilijk stofje? De extra stoom zorgt
ervoor dat je kleding in een mum van tijd kreukvrij is. De Eco-temperatuurinstelling is
energiebesparend en ideaal voor delicate stoffen zoals zijde.

Stap 2: Strijk de plooien glad!
Gebruik de stoomfunctie om je kledingstuk te bevochtigen en de plooien glad te strijken.
De krachtige stoom van de CareStyle 7 zorgt ervoor dat de verbindingen tussen de
vezels van je kledingstuk loskomen en wanneer je er nadien met je warm strijkijzer
overheen glijdt, strijk je de plooien gemakkelijk glad.

Stap 3: FreeGlide 3D-technologie!
De helft van onze strijkbewegingen gebeurt achterwaarts waardoor we vaak blijven
vasthaken aan knopen, zakken en andere obstakels. De unieke afgeronde strijkzool glijdt
gemakkelijk achterwaarts over alle hindernissen heen en levert sneller resultaten.

