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24 g/min jatkuva höyryntuotto
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bakteereita

Kuumennettu höyrylevy

Lämmönkestävä säilytyslaukku

 

GC362/80

Huolla ja pidennä vaatteiden käyttöikää
Kätevä vaatteiden pikaraikastuksille

Philips Steam & Go -vaatehöyrystimellä voit raikastaa vaatteitasi ja pidentää

niitten käyttöikää. Silkistä kashmiriin, ja villatakeista verhoihin, voit huoletta käyttää

vaatehöyrystintä ilman palamisen riskiä. Rypyt on helppo suoristaa painamalla

kuumennettua höyrylevyä suoraan kangasta vasten. Voit myös käyttää laitetta

pysty- sekä vaakatasossa. Näppärän kokoista vaatehöyrystintä on helppo

kuljettaa lämmönkestävässä laukussa joten se on täydellinen myös matkoilla. Bon

Voyage!

Nopeaan ryppyjen poistoon

Pysty- ja vaakatason höyrytys kätevämpään ja tehokkaampaan käyttöön

Kuumennettu höyrylevy antaa paremman lopputuloksen*

24 g/min jatkuva höyryntuotto

Suojaava lapanen ja harjalisäosa paksummille materiaaleille

Helppokäyttöinen ja turvallinen

Turvallinen kaikille silitettäville tekstiileille, mukaan lukien kašmirvillalle sekä silkille.

Silityslautaa ei tarvita

Pienikokoinen muotoilu kätevään käyttöön ja säilytykseen

Irrotettava 70 ml:n vesisäiliö

2,5 metrin johto pidentää käyttöetäisyyttä ja helpottaa käyttöä

Lämmönkestävä säilytyslaukku - täydellinen matkoille!

Raikastaa vaatteet ilman vesi- tai kuivapesua

Kuuma höyry tappaa 99.9 %* bakteereista
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Kohokohdat

Höyryttäminen pysty- ja vaakatasossa

Vaatehöyrystintä voi käyttää pysty- sekä

vaakatasossa. Tämä tekee vaatehöyrystimestä

monipuolisemman ja se pääsee ryppyihin

käsiksi paremmin - mukaan lukien vaikeampiin

silitys paikkoihin kuten hihansuihin ja

kauluksiin.

Kuumennettu höyrylevy

Höyrylevyn voi painaa suoraa vaatetta vastaan

vielä parempien tuloksien saamiseksi.

Kuumennettu levy on ihanteellisessa

lämpötilassa jotta se olisi turvallinen vaatteelle

mutta samalla tehokas*.

Jatkuva höyryntuotto

Vaatehöyrystimen tehokkuus perustuu

jatkuvaan höyryntuottokykyyn. Mitä suurempi

jatkuva höyryntuotto, sitä nopeampi ja parempi

lopputulos. Tämän höyrystimen jatkuva

höyryntuotto on 24 g/min.

Suojaava lapanen ja harjalisäosa

Suojaava lapanen pitää huolen siitä että et

polta itseäsi kuumalla höyryllä kun käsittelet

vaatteita. Harjaspää avaa kankaan kuidut ja

auttaa höyryä tunkeutumaan syvemmälle

kankaaseen. Se sopii erityisen hyvin

paksummille vaatteille, kuten jakuille ja

takeille. Se auttaa myös irrottamaan likaa ja

nukkaa.

Turvallinen kaikille silitettäville tekstiileille

Vaatehöyrystintä voi käyttää kaikille

tekstiileille ja on täydellinen vaihtoehto

vaikeasti silitettäville tai herkille kankaille

kuten kašmirvillalle sekä silkille.

Kuumennettua höyrylevyä voi painaa huoletta

vaatteita vasten ilman palamisen riskiä.

Silityslautaa ei tarvita

Vaatehöyrystimen kanssa että tarvitse

silityslautaa, joten säästyt turhalta

sähläykseltä. Vaatteet saa helposti ja nopeasti

höyrytettyä suoraan ripustimessa.

Pienikokoinen muotoilu

Pienikokoinen muotoilu tekee

vaatehöyrystimestä helppo- ja

mukavakäyttöisen. Höyrystin mahtuu kevyesti

laukkuun ja on täydellinen

viikonloppureissuun.

Irrotettava 70 ml:n vesisäiliö

Suurempi 70 ml:n vesisäiliö riittää koko asun

höyryttämiseen samalla tankillisella. Kun vesi

loppuu, saat kätevästi vesisäiliön irti ja

täytettyä sen hanan alla.

2,5 metrin johto

2,5 metrin johdon kanssa yletät vaikka mihin,

oli se sitten makuuhuoneessa,

kylpyhuoneessa tai vaatehuoneessa.
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Tekniset tiedot

Nopea ryppyjen silitys

Jatkuva höyryntuottokyky: Enint. 24 g/min

Virta: 1 300 W

Käyttövalmis: < 1 min

Jännite: 220–240 V

Helppokäyttöinen

Turvallinen kaikille silitettäville tekstiileille:

Jopa herkille kankaille, kuten silkille

Vesisäiliön tilavuus: 70 ml

Irrotettava vesisäiliö

Virtajohdon pituus: 2,5 m

Käyttövalmis: Merkkivalo

Täyttö milloin tahansa käytön aikana

Tallennustila

Säilytysratkaisu: Säilytyslaukku

Mukana tulevat lisätarvikkeet

Harja

Suojaava hansikas

Koko ja paino

Pakkauksen mitat (L x K x S): 38 x 12,8 x 15 cm

Takuu

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Ympäristöystävällisyys

Tuotepakkaus: 100 %:sti kierrätettävä

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

* Verrattuna Philips Steam&Go GC310- ja GC320-malliin;

ei lämpenevää SmartFlow-levyä.

* Ulkopuolinen testauslaitos testasi seuraavien

bakteerityyppien määrän yhden minuutin höyrytyksen

jälkeen: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus

ATCC 6538 ja Canidia albicans ATCC 10231.
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