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GC312/65 Rask fjerning av skrukker med dampkraft
Perfekt på reiser og for klær som krever finvask

Denne håndholdte tøydamperen er perfekt å ha når du trenger å gå over tøyet i

siste liten eller stryke klær som krever litt arbeid. Rask, lett å bruke og velegnet for

strykejobben.

Rask fjerning av skrukker

Elektrisk pumpe gir automatisk kontinuerlig damp

Rask oppvarmingstid

Børstetilbehør for en jevn overflate

Lett å bruke

Trygg å bruke på ømfintlige stoffer, som silke

Det er ikke nødvendig med strykebrett

Avtakbar vannbeholder for enklere fylling

Ergonomisk design for håndholdt bruk

Gjør klærne pene igjen uten vask eller rens

Fjerner lukt fra sigaretter, mat og kropp

Damp dreper opptil 99,9% av bakteriene*
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Høydepunkter

Det er ikke nødvendig med strykebrett

Det er ikke lenger nødvendig med strykebrett

når du bruker denne dampenheten. Det blir

problemfritt å stryke.

Automatisk kontinuerlig damp

Elektrisk pumpe gir kontinuerlig damp for enkel

og rask fjerning av skrukker.

Børstetilbehør

Bruk børstetilbehøret på tykkere plagg som

kåper, slik at dampen trenger dypere inn og gir

en jevnere overflate.

Avtakbar vannbeholder

Avtakbar vannbeholder for enklere fylling.

Ergonomisk design

Den håndholdte dampenheten er lett og

komfortabel å bruke, takket være den

ergonomiske og kompakte designen. Det er

bare å trykke på utløseren, og skrukkene

fjernes med kontinuerlig damp.

Rask oppvarmingstid

Dampenheten er klar til bruk i løpet av

sekunder.

Damp dreper bakterier

Varm damp dreper opptil 99,9 % av bakteriene

på klær og gjør at du slipper vask eller rens så

ofte*.

Fjerner uønsket lukt

Kraftig damp fjerner lukt fra sigaretter, mat og

kropp.

Sikker for alle plagg

Dampenheten er trygg å bruke på alle stoffer.

Det er en fantastisk løsning for ømfintlige

stoffer som silke.
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Spesifikasjoner

Tilbehør

Børste

Kalkhåndtering

Egnet til vann fra springen

Lett å bruke

Oppvarmingstid: mindre enn 1 min

Lengde på nettledning: 2 m

Sikker på alle stoffer: Selv på tynne, fine

stoffer som silke

Kapasitet for vanntank: 60 ml

Rask og effektiv fjerning av skrukker

Kontinuerlig damputslipp: opptil 20 g/min

Drift: 1000 W

Tekniske spesifikasjoner

Spenning: 220 V

Mål og vekt

Emballasjemål (B x H x L): 38 x 12 x 15 cm

Produktmål (B x H x L): 34,7 x 12,9 x 12,2 cm

Vekt på strykejern: 0,660 kg

Service

To års verdensomspennende garanti

 

* *Test utført av ekstern organisasjon etter

bakterietypene E. coli 8099, gule stafylokokker ATCC

6538 og Candida albicans ATCC 10231 med åtte

minutters damptid.
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