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Poista rypyt helposti höyryllä
Sopii erinomaisesti aroille tekstiileille ja matkakäyttöön

Kannettava vaatehöyrystin sopii erinomaisesti viime hetken viimeistelyyn ja

vaikeasti silitettäville vaatteille. Nopea ja helppokäyttöinen höyrystin on myös

silitysraudan täydellinen kumppani.

Poista rypyt helposti

Höyryntuotanto määrittää vaatehöyrystimen tehon

Lämpenee nopeasti käyttövalmiiksi

Harjalisäosa viimeistelyä varten

Helppokäyttöinen

Ergonominen muotoilu helpottaa käyttöä

Silityslautaa ei tarvita

Irrotettava vesisäiliö helpottaa täyttöä

Turvallinen myös herkille kankaille, kuten silkille

Raikastaa vaatteet ilman vesi- tai kuivapesua

Höyry tappaa jopa 99,9 % bakteereista*

Poistaa tupakan-, ruoan- ja hienhajun



Kannettava vaatehöyrystin GC310/55

Kohokohdat

Silityslautaa ei tarvita

Vaatehöyrystin tekee silityslaudan

tarpeettomaksi.

Höyryntuotanto

Laitteen tuottaman höyryn määrä määrittää,

miten tehokas vaatehöyrystin on. Mitä

enemmän höyryä tulee ulos (ns. steam output),

sitä nopeampia ja parempia tuloksia saadaan.

Tämä tuote tuottaa höyryä 20 g minuutissa.

Harjalisäosa

Lisäosalla voit harjata paksuja kankaita, jotta

höyry tunkeutuu syvemmälle kankaaseen.

Irrotettava vesisäiliö

Irrotettava vesisäiliö helpottaa täyttöä.

Ergonominen muotoilu

Kannettava höyrystin on kevyt ja miellyttävä

käyttää ergonomisen muotoilun ja pienen

kokonsa ansiosta. Paina höyryliipaisinta ja

poista rypyt nopeasti jatkuvan höyryntuoton

avulla.

Lämpenee nopeasti käyttövalmiiksi

Höyrystin on käyttövalmis muutamassa

sekunnissa.

Höyry tappaa bakteereita

Kuuma höyry tappaa jopa 99,9 % vaatteiden

bakteereista ja pidentää pesuväliä*.

Poistaa hajuja

Höyry poistaa tehokkaasti tupakan-, ruoan- ja

hienhajun.

Soveltuu kaikille kankaille

Höyrystintä voi käyttää turvallisesti kaikille

kankaille. Se on erinomainen ratkaisu herkille

kankaille, kuten silkille.

 



Kannettava vaatehöyrystin GC310/55

Tekniset tiedot

Nopea ja tehokas ryppyjen poisto

Höyryntuotto

Virta: 1000 W

Jatkuva höyryntuotto: enint. 20 g/min

Helppokäyttöinen

Virtajohdon pituus: 2 m

Turvallinen kaikille kankaille: Jopa herkille

kankaille, kuten silkille

Vesisäiliön tilavuus: 60 ml

Lämpenemisaika: alle 1 min

Kalkinpoistotoiminto

Voit käyttää vesijohtovettä

Tekniset tiedot

Tuotteen mitat: 34,7 x 12,9 x 12,2 cm

Pakkauksen mitat: 38 x 12 x 15 cm

Jännite: 220 V

Tuotteen paino: 0,660 kg

Tuotepakkauksen paino: 0,890 kg

Lisätarvikkeet

Harja

 

* * Ulkopuolinen testauslaitos testasi seuraavien

bakteerityyppien määrän kahdeksan minuutin

höyrytyksen jälkeen: Escherichia coli 8099,

Staphylicoccus aureus ATCC 6538 ja Canidia albicans

ATCC 10231.
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