
 

Steamar både
horisontellt och vertikalt

Steam&Go 2-in-1

 
Kraftfull ånga tar bort veck
effektivt

Går att använda på hängande
plagg

Tar bort 99,9 % av bakterierna i
plagg

Skonsam och effektiv på alla
material

 

GC332/87
Få snabbt bort vecken med ånga
Idealisk för svårstrukna kläder och när du är på resande fot

Philips Steam n Go 2-i-1 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! Det handhållna steamern är

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

stryka. Den här modellen har även en uppvärmd platta som även kan steama dina

plagg på horisontellt på vanlig strykbräda.

Snabb veckborttagning

2-i-1: vertikal och horisontell ångfunktion

SmartFlow uppvärmd ångplatta för fantastiskt resultat

Ångutsläpp avgör hur kraftfull din steamer är

Tillbehörsborste för tjockare material

Lättanvänd

Kan användas på ömtåliga tyger, som siden

Ingen strykbräda behövs

Löstagbar vattentank för enkel påfyllning

Snabb uppvärmning

Ergonomisk design för handhållen användning

Exklusiv förvaringsväska för enkel förvaring

Fräschar upp kläderna utan tvätt eller kemtvätt

Tar bort cigarettrök, matlukt och kroppsodörer

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



Steamar både horisontellt och vertikalt GC332/87

Funktioner

2-i-1-ångfunktion

Med 2-i-1-vertikal och horisontell ångfunktion

kan du få ännu bättre resultat med din steamer.

Steama dina kläder vertikalt utan att använda

strykbräda, eller ge dem en riktigt fräsch känsla

genom att steama horisontellt på en plan yta.

Tack vare dess unika interna design genererar

den här Steam&Go 2-i-1 kraftfull konstant ånga

även i horisontellt läge, så nu kan du även

steama mjuka möbler och sängkläder.

SmartFlow uppvärmd platta

SmartFlow-tekniken garanterar fantastiskt

resultat, eftersom det optimerade ångflödet

värmer upp ångplattan. Detta gör att

ångplattan bibehåller en optimal och säker

temperatur för alla tyger samtidigt som den

effektivt förhindrar vattenfläckar. Den har en

beläggning som förenar bra glidförmåga och

korrosionsbeständighet.

Ångutsläpp

Mängden ånga steamern producerar avgör hur

kraftfull den är. Ju högre ångutsläpp, desto

snabbare och bättre resultat. Denna Philips

steamern har 24 g/min.

Kan användas på alla plagg

Steamern kan användas på alla tyger. Det är

perfekt för ömtåliga material som siden.

Ingen strykbräda behövs

Med den här steamern blir det betydligt

enklare att stryka eftersom du inte behöver

någon strykbräda.

Löstagbar vattenbehållare

Löstagbar vattentank för enkel påfyllning.

Snabb uppvärmning

Steamern är klar att användas på några

sekunder.

Ergonomisk design

Den handhållna steamern är lätt och bekvämt

att använda tack vare den ergonomiska och

kompakta designen. Tryck bara på aktivatorn,

så tar du snabbt bort veck med konstant ånga.

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.
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Specifikationer

Tillbehör

Borste

Lättanvänd

Uppvärmningstid: < 1 min

Sladdlängd: 2 m

Fyll på när som helst

Kan användas på alla tyger: Till och med på

ömtåliga tyger som silke

Förvaringslösning: Förvaringsväska

Vattentankskapacitet: 60 ml

Snabb och kraftfull strykning av veck

Konstant ångavgivning: 24 g/min

Effekt: 1200 W

Vertikal ångstrykning

SmartFlow ångplatta

Tekniska specifikationer

Spänning: 220-240 V

Vikt och mått

Förpackningens mått (BxHxD): 38 x 12 x 15 cm

Produktmått (BxHxD): 34,7 x 12,5 x 9,5 cm

Strykjärnets vikt: 0,72 kg

* * 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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