
 

Håndholdt
stofdamper

Steam&Go

 
Konstant dampsky på 22 g/min

Fjerner bakterier og lugt

Opvarmet steamerplade

Varmtæt stofpose

 

GC362/80

Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj

Opfrisker tøjet hurtigt og enkelt

Med Philips Steam & Go steameren kan du opfriske din garderobe og forlænge

tøjets levetid. Damp alt fra blonder til kashmir trøjer, uldjakker og gardiner uden at

skulle finde strygebrættet frem eller risikere brandmærker. Takket være den

opvarmede dampplade kan du trykke steameren direkte mod beklædningen og

derfor lettere fjerne rynker. Du kan også steame både vandret og lodret. Det

kompakte design sammen med den varmetætte stofpose gør steameren perfekt

til din weekend eller forretningsrejse. Bon Voyage!

Hurtig fjernelse af folder

Vandret og lodret dampning for effektiv fjernelse af folder

Opvarmet steamerplade for bedre resultater

Konstant dampsky på 24 g/min

Tilbehørbørste og varmebeskyttende handske for tykkere materiale

Brugervenlig og sikker

Kan bruges på sarte materialer som f.eks kashmir og lign.

Behøver ikke et strygebræt

Kompakt design til praktisk brug og opbevaring

Aftagelig vandbeholder på 70 ml

2,5 m ledning for længere rækkevidde

Den varme damp får 99,9% * af bakterierne til at dø

Opfrisker tøjet uden vask eller kemisk rensning

Varmtæt stofpose - perfekt til rejsen!
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Vigtigste nyheder

Vandret og lodret dampning

Denne stofdamper kan bruges lodret såvel som

vandret, hvilket gør det lettere for dig at få

adgang til alle områder og få bedre resultater.

Stofdampen er fleksibel og den kraftfulde damp

fjerner effektivt rynker og folder - selv på

vanskelige områder som manchetter og kraver.

Opvarmet steamerplade

Takket være den opvarmet steamerplade med

SmartFlow-teknologi kan du trykke

stofdamperen på beklædningsgenstanden og

få et endnu bedre resultat. Den varme

steamerplade har en optimal temperatur,

hvilket gør den sikker på alle materialer og

forhindrer samtidig våde pletter på tøjet.

Konstant dampsky

Mængden af damp, som steameren producerer

bestemmer hvor kraftfuld den er. Jo mere damp

der er, desto hurtigere og bedre resultaterne.

Denne steamer har en konstant dampsky på 24

g / min.

Børstetilbehør

Med den varmebeskyttende handske kan du

være sikker på at du aldrig brænder dig på den

varme damp. Ved at bruge tilbehørsbørsten på

tykkere beklædningsgenstande som jakker og

frakker kan dampen nemt trænge gennem

fibrene i stoffet, hvilket resulterer i et jævnt og

fint resultat. Tilbehørsbørsten er også perfekt til

at opfriske tykkere gardiner.

Kan bruges på sarte materialer

Stofdamperen kan bruges på alle stofmaterialer

og er perfekt til vanskelige og sarte materialer

som kashmir og silke. Steamerpladen kan trygt

presses mod tøjet uden risiko for brandmærker.

Behøver ikke et strygebræt

Med en steamer slipper du for alt besværet og

problemerne med et strygebrættet. I stedet kan

du steam dit tøj hurtigt og nemt direkte på

bøjlen.

Kompakt design

Takket være det kompakte design er steameren

behagelig at holde og let at bruge. Du kan

nemt pakke den i en taske og den er perfekt til

at tage med på en weekendtur eller en

forretningsrejse.

Aftagelig vandbeholder på 70 ml

Med en større vandbeholder på 70 ml kan du

dampe et helt outfit, før du skal fylde den med

vand. Når der ikke er mere vand, skal du blot

fjerne vandbeholderen og fylde den under

vandhanen.

2,5 m ledning

Med en ledning på 2,5 meter kan du nemt

bruge din steamer der hvor det passer dig - på

badeværelset, i soveværelset eller i din walk-in

garderobe
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Specifikationer

Hurtig fjernelse af folder

Konstant damp: Op til 24 g/min

Strøm: 1300 W

Klar til brug: <1 min

Spænding: 220-240 V

Nem at anvende

Sikkert på alle tekstiler, der tåler strygning:

Selv sarte tekstiler som silke

Kapacitet: Vandtank: 70 ml

Aftagelig vandtank

Netlednings længde: 2,5 m

Klar til brug: Lysindikator

Påfyld når som helst under brug

Opbevaring

Opbevaringsløsning: Opbevaringstaske

Inklusive tilbehør

Børste

Handske til ekstra beskyttelse

Størrelse og vægt

Emballagens mål (B x H x L): 38 x 12,8 x 15 cm

Garanti

2 års verdensomspændende reklamationsret

Grøn effektivitet

Produktemballage: 100 % genanvendelig

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

* Sammenlignet med Philips Steam&Go GC310 og GC320,

uden SmartFlow-varmeplade.

* Testet af eksternt organ for bakterietyperne

Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC

6538, Canidia albicans ATCC 10231 med 1 minuts

dampning.
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