
 

Håndholdt
tøydamper

Steam&Go 2-in-1

 
Steam output 24 g/min

Oppvarmet strykesåle

Automatisk kontinuerlig damp

Børste og oppbevaringsetui

 

GC332/87

Rask fjerning av skrukker med dampkraft
Perfekt på reiser og for klær som er vanskelige å stryke

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, enkel å bruke og velegnet for strykejobben. Denne modellen har en oppvarmet strykesåle

og 2-i-1-funksjon, slik at du kan dampe horisontalt.

Rask fjerning av skrukker

2-i-1: vertikal og horisontal dampfunksjon

Oppvarmet SmartFlow-dampstrykesåle for flotte resultater

Steam output avgjør hvor kraftig steameren din er

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

Rask oppvarmingstid

Ergonomisk design for håndholdt bruk

Eksklusiv oppbevaringsveske for enkel oppbevaring

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

2-i-1 dampfunksjon

2-i-1: vertikal og horisontal dampfunksjon

sørger for bedre resultater med tøydamperen.

Damp klærne vertikalt uten å bruke et

strykebrett, eller damp dem horisontalt på en

flat overflate i nærheten. På grunn av den unike

designen på innsiden genererer Steam&Go 2-

i-1 kraftig kontinuerlig damp selv i horisontal

stilling, slik at du også kan dampe myke

møbler og sengetøy.

Oppvarmet SmartFlow-strykesåle

SmartFlow-teknologien sørger for flotte

strykeresultater, siden den optimaliserte

dampflyten varmer opp dampstrykesålen.

Dampstrykesålen får en optimal, trygg

temperatur for alle typer tekstiler, samtidig som

den forhindrer våte flekker. Den har et belegg

som sikrer god gli og korrosjonsmotstand.

Steam output

Mengden steam (damp) produktet produserer

avgjør hvor kraftig steameren er. Jo høyere

damputslipp, såkalt steam output, jo raskere og

bedre resultat. Dette produktet har 24 g/min.

Sikker for alle plagg

Dampenheten er trygg å bruke på alle stoffer.

Det er en fantastisk løsning for ømfintlige

stoffer som silke.

Det er ikke nødvendig med strykebrett

Det er ikke lenger nødvendig med strykebrett

når du bruker denne dampenheten. Det blir

problemfritt å stryke.

Avtakbar vannbeholder

Avtakbar vannbeholder for enklere fylling.

Rask oppvarmingstid

Dampenheten er klar til bruk i løpet av

sekunder.

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.

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.
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Spesifikasjoner

Tilbehør

Børste

Lett å bruke

Oppvarmingstid: < 1 min

Lengde på nettledning: 2 m

Fyll på når som helst

Sikker på alle stoffer: Selv på tynne, fine

stoffer som silke

Oppbevaringsløsning: Oppbevaringsveske

Kapasitet for vanntank: 60 ml

Rask og effektiv fjerning av skrukker

Kontinuerlig damputslipp: 24 g/min

Drift: 1200 W

Vertikal damping

SmartFlow-dampstrykesåle

Tekniske spesifikasjoner

Spenning: 220–240 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 12,5 x 9,5 cm

Vekt på strykejern: 0,72 kg

* *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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