
Handheld
kledingstomer

Steam&Go

 

1000 W

On-demand stoom

Borstel

 

GC310/55

Snel kreuken verwijderen met de kracht van

stoom

Ideaal voor delicate kleding en voor op reis

Deze handheld kledingstomer is ideaal om kledingstukken nog even snel bij te

werken en voor lastig te strijken kleding. De stomer is snel en eenvoudig te

gebruiken en onmisbaar voor uw strijkwerk.

Snel kreuken verwijderen

Automatisch continue stoom via een elektrische pomp

Snelle opwarmtijd

Borstelaccessoire voor een gladder resultaat

Gebruiksvriendelijk

Ergonomisch ontwerp voor handbediening

Geen strijkplank nodig

Afneembaar waterreservoir voor eenvoudiger bijvullen

Veilig om op fijne stoffen te gebruiken, zoals zijde

Verfrist kleding zonder wassen of droog reinigen

Stoom doodt tot 99,9% van de bacteriën*

Verwijdert sigaretten-, etens- en lichaamsgeuren



Handheld kledingstomer GC310/55

Kenmerken

Geen strijkplank nodig

Met de stomer hebt u geen strijkplank meer

nodig, waardoor strijken nog makkelijker wordt.

Automatisch continue stoom

De elektrische pomp zorgt voor continue stoom

voor gemakkelijk en snel verwijderen van

kreuken.

Borstelaccessoire

Gebruik de borstel bij dikkere kledingstukken

zoals jassen voor betere stoompenetratie en

een gladder resultaat.

Afneembaar waterreservoir

Afneembaar waterreservoir voor eenvoudiger

bijvullen.

Ergonomisch ontwerp

De handheld stomer is licht en makkelijk te

gebruiken dankzij het ergonomische en

compacte ontwerp. Druk op de hendel en

verwijder kreuken snel met continue stoom.

Snelle opwarmtijd

De stomer is binnen enkele seconden te

gebruiken.

Stoom doodt bacteriën

Hete stoom doodt tot 99,9% van de bacteriën

op uw kleding en helpt met het uitstellen van

wassen of droog reinigen*.

Verwijdert ongewenste geurtjes

Krachtige stoom verwijdert sigaretten-, etens-

en lichaamsgeuren.

Veilig op alle kledingstukken

De stomer kan veilig worden gebruikt op alle

stoffen en is een geweldige oplossing voor

fijne stoffen zoals zijde.
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Specificaties

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

Stoomproductie

Vermogen: 1000 W

Continue stoomproductie: maximaal 20 g/min

Gebruiksvriendelijk

Netsnoerlengte: 2 m

Veilig voor alle stoffen: Zelfs voor kwetsbare

stoffen zoals zijde

Capaciteit waterreservoir: 60 ml

Opwarmtijd: minder dan 1 min.

Ontkalkingsfunctie

Geschikt voor kraanwater

Technische specificaties

Afmetingen van het product: 34,7 x 12,9 x

12,2 cm

Afmetingen van de verpakking: 38 x 12 x 15 cm

Voltage: 220 volt

Productgewicht: 0,660 kg

Gewicht van product met verpakking:

0,890 kg

Accessoires

Borstel

* * Getest door een externe partij op de bacterietypen

Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC

6538, Candida albicans ATCC 10231 gedurende 8

minuten stomen.

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Handelsmerken zijn het

eigendom van Koninklijke Philips N.V.

en hun respectieve eigenaren.

Publicatiedatum

2019‑02‑08

Versie: 5.0.1

EAN: 08 71010 36617 64

www.philips.com

http://www.philips.com/

