
Handhållen Steamer

Steam&Go

 
Ångutsläpp 20 g/min

Kan användas på hängande
plagg

Effektiv på alla material

 

GC310/55 Få snabbt bort vecken med ånga
Idealisk för ömtåliga kläder och när du är på resande fot

Philips Steam&Go tar bort veck, lukt och bakterier med hjälp av kraftfull ånga. Du

behöver ingen strykbräda, utan kan steama allt från känsliga sidenplagg till

ytterrockar eller möbler med fantastiska resultat! Den handhållna steamern är

idealisk för uppfräschningar i sista minuten och för kläder som annars är svåra att

stryka.

Snabb veckborttagning

Ångutsläpp avgör hur kraftfull din steamer är

Snabb uppvärmning

Tillbehörsborste för tjockare textiler

Lättanvänd

Ergonomisk design för handhållen användning

Ingen strykbräda behövs

Löstagbar vattentank för enkel påfyllning

Kan användas på ömtåliga tyger, som siden

Fräschar upp kläderna utan tvätt eller kemtvätt

Ånga dödar upp till 99,9 % av alla bakterier*

Tar bort cigarettrök, matlukt och kroppsodörer



Handhållen Steamer GC310/55

Funktioner

Ingen strykbräda behövs

Med det här steamern blir det betydligt enklare

att stryka eftersom du inte behöver någon

strykbräda.

Ångusläpp

Mängden ånga steamern producerar avgör hur

kraftfull den är. Ju högre ångutsläpp, desto

snabbare och bättre resultat. Denna Philips

steamer har 20 g/min.

Tillbehörsborste

När du använder tillbehörsborsten på tjockare

plagg som ytterrockar, så tränger ångan in

ordentligt genom fibrerna vilket resulterar i ett

jämnt och fint resultat även på tjockt material.

Löstagbar vattenbehållare

Löstagbar vattentank för enkel påfyllning.

Ergonomisk design

Det handhållna steamern är lätt och bekvämt

att använda tack vare den ergonomiska och

kompakta designen. Tryck bara på knappen för

att snabbt och effektivt ta bort veck med

konstant, varm ånga.

Snabb uppvärmning

Steamern är klart att användas på några

sekunder.

Ånga dödar bakterier

Het ånga dödar upp till 99,9 % av bakterier på

kläder så att de inte behöver tvättas eller

kemtvättas* lika ofta.

Tar bort oönskade lukter

Kraftfull ånga tar bort cigarettrök, matlukt och

kroppsodörer.

Kan användas på alla plagg

steamern kan användas på alla tyger. Det är

perfekt för ömtåliga material som siden.

 



Handhållen Steamer GC310/55

Specifikationer

Snabb och kraftfull strykning av veck

Ångavgivning

Effekt: 1 000 W

Konstant ångavgivning: upp till 20 g/min

Lättanvänd

Sladdlängd: 2 m

Kan användas på alla tyger: Till och med på

ömtåliga tyger som silke

Vattentankskapacitet: 60 ml

Uppvärmningstid: mindre än 1 min

Hantering av kalkbeläggning

Kan användas med kranvatten

Tekniska specifikationer

Produktstorlek: 34,7 x 12,9 x 12,2 cm

Förpackningens mått: 38 x 12 x 15 cm

Spänning: 220 V

Produktens vikt: 0,660 kg

Produktens vikt med förpackning: 0,890 kg

Tillbehör

Borste

 

* * Testad av externt organ avseende bakteriertyperna

Escherichia coli 8099, staphylicoccus aureus atcc 6538,

canidia albicans atcc 10231 med 8 minuters ångtid.
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