
Håndholdt
stofdamper

Steam&Go

 

Steam output

Damp on-demand

Børste

 

GC310/55

Hurtig fjernelse af folder med damp
Ideel til sart tøj og rejser

Denne håndholdte stofdamper er ideel til udbedringer i sidste øjeblik og til tøj,

som er vanskeligt at stryge. Eftersom den er hurtig og nem at anvende, er den det

perfekte supplement til dit strygejern.

Hurtig fjernelse af folder

Steam output afgør, hvor kraftfuld din steamer er

Hurtig opvarmningstid

Børstetilbehør for et glat resultat

Nem at anvende

Ergonomisk design til håndholdt betjening

Intet behov for strygebræt

Aftagelig vandtank for nemmere påfyldning

Sikker at anvende på sarte stoffer som f.eks. silke

Opfrisker tøjet uden vask eller kemisk rensning

Damp dræber op til 99,9 % af bakterierne*

Fjerner cigaret-, mad- og kropslugte



Håndholdt stofdamper GC310/55

Vigtigste nyheder

Intet behov for strygebræt

Når du bruger damperen, behøver du ikke et

strygebræt, hvilket gør strygningen problemfri.

Steam output

Mængden af damp, som steameren producerer,

afgør, hvor kraftfuld den er. Jo højere et

dampudslip – såkaldt steam output – jo

hurtigere og bedre et resultat får du. Dette

produkt har 20 g/min.

Børstetilbehør

Brug børstetilbehøret til tykkere tøj som frakker

for at få en bedre dampgennemtrængning og et

mere jævnt resultat.

Aftagelig vandtank

Aftagelig vandtank for nemmere påfyldning.

Ergonomisk design

Den håndholdte damper er let og behagelig at

bruge takket være det ergonomiske og

kompakte design. Du skal blot trykke på

udløseren for hurtigt at fjerne folder med

kontinuerlig damp.

Hurtig opvarmningstid

Damperen er klar til brug på få sekunder.

Damp dræber bakterier

Varm damp dræber op til 99,9 % af bakterierne

på tøj og hjælper med at udskyde tidspunktet

for vask eller kemisk rensning*.

Fjerner uønskede lugte

Kraftfuld damp fjerner cigaret-, mad- og

kropslugte.

Sikker for alle stoftyper

Damperen er sikker at anvende på alle

stoftyper. Det er en god løsning til sarte stoffer

som f.eks. silke.

 



Håndholdt stofdamper GC310/55

Specifikationer

Hurtig og effektiv fjernelse af folder

Dampmængde

Strøm: 1000 W

Konstant damp: op til 20 g/min

Nem at anvende

Netlednings længde: 2 m

Sikker for alle stoffer: Selv for sarte som f.eks.

silke

Kapacitet: Vandtank: 60 ml

Opvarmningstid: mindre end 1 min

Håndtering af kalk

Brug vand fra vandhanen

Tekniske specifikationer

Produktmål: 34,7 x 12,9 x 12,2 cm

Emballagens mål: 38 x 12 x 15 cm

Spænding: 220 V

Produktets vægt: 0,660 kg

Produktvægt med emballage: 0,890 kg

Tilbehør

Børste

 

* * Testet af eksternt organ for bakterietyperne

Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC

6538, Canidia albicans ATCC 10231 med 8 minutters

dampning.
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