
 

Handheld
kledingstomer

Steam&Go

 
1300 W, tot 24g/min.

Horizontaal en verticaal stomen

Afneembaar waterreservoir van
70 ml

Hittebestendige opbergtas

 

GC365

Compacte oplossing om kreuken eenvoudig te

verwijderen

Gebruik verticaal of horizontaal voor betere resultaten

Stomen wordt eenvoudiger met de verwarmde SmartFlow-plaat. Gebruik de plaat

verticaal of horizontaal op gebieden die moeilijk te strijken zijn en om kleding te

verfrissen — gegarandeerd zonder brandplekken. Dankzij het lichte en compacte

ontwerp is deze plaat overal en altijd eenvoudig te gebruiken. Stomen maar!

Kreuken eenvoudig verwijderen

Horizontaal en verticaal stomen voor meer gebruiksgemak

Verwarmde SmartFlow-plaat voor betere stoomresultaten*

Automatisch continue stoom voor eenvoudig ontkreuken

Borstelaccessoire voor dikkere stoffen

Eenvoudig te gebruiken en veilig

Veilig op alle strijkbare kleding. Gegarandeerd geen brandplekken

Geen strijkplank nodig

Compact ontwerp voor gebruiks- en opberggemak en voor onderweg

Afneembaar waterreservoir voor eenvoudiger bijvullen

Snoer van 3 m voor groter bereik

Hittebestendige tas voor eenvoudig opbergen

Verfrist kleding zonder wassen of droog reinigen

Continue stoom verwijdert geurtjes en doodt 99,9%* van de bacteriën
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Kenmerken

Horizontaal en verticaal stomen

Stoom verticaal om kleding snel en zonder

strijkplank te ontkreuken en te verfrissen terwijl

de kleding is opgehangen. Stoom horizontaal

voor perfecte resultaten op moeilijk te strijken

stukken, zoals manchetten en kragen. Zowel

horizontaal als verticaal zorgt de krachtige,

continue stoom voor geweldige resultaten.

Verwarmde SmartFlow-plaat

Dankzij de SmartFlow-technologie wordt de

stoomplaat opgewarmd tot een optimale

temperatuur die veilig is voor alle stoffen. Natte

plekken worden zo voorkomen. Bij horizontaal

stomen wordt de stof platgedrukt door de

warme stoomplaat, voor nóg betere

stoomresultaten*.

Continue stoom

De elektrische pomp zorgt automatisch voor

continue stoom voor gemakkelijk en snel

verwijderen van kreuken.

Borstelaccessoire

Het borstelaccessoire opent de stofvezels en

zorgt dat de stoom dieper binnendringt. Dit is

met name handig bij dikkere kledingstukken

zoals jassen, maar kan ook helpen bij het

verwijderen van vuil en pluisjes.

Veilig op alle strijkbare kleding

De stomer is veilig te gebruiken op alle stoffen

en kleding. De stoomplaat kan veilig tegen elk

kledingstuk worden gedrukt zonder risico op

brandplekken — een geweldige oplossing voor

fijne stoffen zoals zijde.

Geen strijkplank nodig

Als u een kledingstomer op hangende

kledingstukken gebruikt, hebt u geen

strijkplank nodig, zodat u eenvoudig en zonder

gedoe kreuken kunt verwijderen.

Ergonomisch ontwerp

De handheld kledingstomer heeft een licht,

compact en ergonomisch design dat

comfortabel is in het gebruik. Druk gewoon op

de hendel en zie hoe de kreuken en vouwen

verdwijnen.

Afneembaar waterreservoir

Het waterreservoir is afneembaar voor

eenvoudig vullen onder de kraan.

Snoer van 3 m

voor groter bereik

Exclusieve opbergtas

Gebruik de bijgeleverde opbergtas om de

handheld stomer op te bergen of mee te

nemen als u op reis gaat
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Specificaties

Snelle kreukverwijdering

Continue stoom: Maximaal 24 g/min

Vermogen: 1300 W

Gebruiksklaar: < 1 min.

Voltage: 220 - 240 volt

Gebruiksvriendelijk

Veilig op alle strijkbare kleding: Zelfs

kwetsbare stoffen zoals zijde

Capaciteit waterreservoir: 70 ml

Afneembaar waterreservoir

Netsnoerlengte: 3 m

Gebruiksklaar: Lichtindicator

Elk moment bij te vullen tijdens gebruik

Opbergen

Opbergsysteem: Opbergtas

Accessoires meegeleverd

Borstel

Handschoen voor extra bescherming

Afmetingen en gewicht

Afmetingen verpakking (b x h x d): 38 x 12,8 x

15 cm

Garantie

2 jaar wereldwijde garantie

Milieuvriendelijke efficiëntie

Verpakking van het product: 100% recyclebaar

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

* Getest door een externe partij op de bacterietypen

Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC

6538, Candida albicans ATCC 10231 gedurende 8

minuten stomen.

* Vergeleken met Philips Steam&Go GC310 en GC320,

zonder verwarmde SmartFlow-plaat.
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