
 

Handhållen steamer

Steam&Go

 
Konstant ångutsläpp på 22
g/min

Tar bort bakterier och lukt

Uppvärmd steamerplatta

 

GC360/30

Vårda och förläng livslängden på dina

favoritplagg

Fräscha upp snabbt och enkelt

Med Philips Steam & Go steamer kan du fräscha upp din garderob och förlänga

livslängden på dina klädesplagg. Steama allt från känsliga sidenplagg till

kashmirtröjor, ullkappor och gardiner, utan att behöva släpa fram strykbrädan eller

riskera brännmärken. Tack vare den uppvärmda steamerplattan kan du pressa

steamern direkt mot plagget och lättare få bort skrynklor. Du kan även steama

både horisontellt och vertikalt. Den kompakta designen gör dessutom steamern

smidig att använda, förvara och ta med på resan.

Snabb steaming

Vertikal och horisontell steaming för effektivare veckborttagning

Uppvärmd steamerplatta ger bättre resultat*

Konstant ångutsläpp på 22 g/min

Värmeskyddande handske och tillbehörsborste för tjockare material

Enkel och säker att använda

Säker på ömtåliga material, som kashmir och siden

Ingen strykbräda behövs

Kompakt design för smidig användning och förvaring

Löstagbar vattentank på 70 ml

2,5 m sladd för längre räckvidd och enklare användning

Fräschar upp kläderna utan tvätt eller kemtvätt

Den heta ångan gör att 99,9 %* av bakterierna dör
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Funktioner

Vertikal och horisontell steaming

Den här steamern kan användas både vertikalt

som horisontellt, vilket gör att du lättare kan

komma åt överallt och få till ett bättre resultat.

Steamern är flexibel att använda och den

kraftfulla ångan tar effektivt bort skrynklor och

veck - till och med på svårstrukna områden

som manschetter och kragar.

Uppvärmd steamerplatta

Tack vare den uppvärmda steamerplattan med

SmartFlow-teknik kan du pressa steamern mot

plagget och få till ett ännu bättre resultat. Den

varma plattan håller en optimal temperatur,

som gör den säker på alla material och

förhindrar våta fläckar på plaggen.

Konstant ångutsläpp

Mängden ånga steamern producerar avgör hur

kraftfull den är. Ju högre ångutsläpp, desto

snabbare och bättre resultat. Denna steamer

har konstant ångutsläpp på 22 g/min.

Värmeskyddande handske och

tillbehörsborste

Med den värmeskyddande handsken kan vara

säker på att aldrig bränna dig av den varma

ångan när du steamar. Genom att använda

tillbehörsborsten på tjockare plagg som jackor

och kappor, kan ångan lättare tränga in genom

fibrerna i tyget, vilket resulterar i ett jämnt och

fint resultat. Tillbehörsborsten är även perfekt

för att fräscha upp tjockare gardiner.

Säker på ömtåliga material

Steamern kan användas på alla tyger och är

perfekt för svårstrukna och ömtåliga material

som kashmir och siden. Den uppvärmda

steamerplattan kan säkert tryckas mot

kläderna, utan risk för brännmärken.

Ingen strykbräda behövs

Med en steamer slipper du allt krångel och

besvär med att släpa fram strykbrädan. Istället

steamar du snabbt och enkelt direkt på galgen.

Kompakt design

Tack vare den kompakta designen, är steamern

bekväm att hålla i och enkel att använda.

Steamern får enkelt plats i väskan och är

perfekt att ta med på weekend- eller

affärsresan.

Löstagbar vattentank på 70 ml

Med en större vattentank på 70 ml kan du

steama en hel outfit innan du behöver fylla på

med vatten. När vattnet är slut tar du enkelt

loss vattentanken och fyller på den under

kranen.

2,5 m lång sladd

Med en sladd på 2,5 meter kan du enkelt

använda din steamer där det passar dig - i

badrummet, sovrummet eller i din walk-in

closet.
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Specifikationer

Snabb borttagning av veck

Konstant ånga: Upp till 22 g/min

Effekt: 1200 W

Klar att använda: < 1 min

Spänning: 220-240 V

Lättanvänd

Säkert för alla strykbara material: Även

ömtåliga tyger, som siden

Vattentankskapacitet: 70 ml

Löstagbar vattentank

Sladdlängd: 2,5 m

Klar att använda: Indikatorlampa

Fyll på när som helst under användning

Medföljande tillbehör

Borste

Handske som extra skydd

Storlek och vikt

Förpackningens mått (BxHxD): 38 x 12,8 x

15 cm

Garanti

2 års världsomfattande garanti

Grön effektivitet

Produktförpackning: 100 % återvinningsbar

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

* Jämfört med Philips Steam&Go GC310 och GC320; utan

uppvärmd SmartFlow-platta.

* Testad av externt organ avseende bakterietyperna

Escherichia coli 8099, staphylicoccus aureus atcc 6538,

canidia albicans atcc 10231 med 1 minuts ångtid.
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