
 

Style Touch Pure –
kannettava vaatehöyrystin

 
Isompi vesisäiliö ja tehokkaampi
höyry

Kuuma höyry poistaa hajun ja
bakteerit

XL-vesisäiliö

Näppärä kalkinpoistotoiminto

 

GC440/87 Tehokkain kannettava vaatehöyrystin Philipsin

valikoimassa.

Sopii nopeaan viimeistelyyn ja herkille kankaille

Philipsin StyleTouch Pure -vaatehöyrystin poistaa rypyt ja raikastaa kaikki vaatteet

villasta ja kašmirista pitsiin sekä silkkiin. Taitteiden ja ryppyjen poistamisen lisäksi

bakteerit kuolevat kuumassa höyryssä, joten hajut häviävät. Vaatehöyrystin sopii

ihanteellisesti raikastamaan vaatteita viime hetkellä. Se sopii myös herkille tai

vaikeasti silitettäville materiaaleille, eikä palamisesta ole riskiä. Suuri 200 ml:n

vesisäiliö ja 30 grammaa höyryä minuutissa varmistavat, että Philips StyleTouch

Pro on Philipsin tehokkain kannettava vaatehöyrystin.

Tehokkain kannettava vaatehöyrystin Philipsin valikoimassa

Entistä tehokkaampi ja nopeampi – höyryntuotto jopa 30 g/min

PureSteam-tekniikka tuottaa jatkuvasti tehokasta ja tasalaatuista höyryä

2-in-1-toiminto – höyrystäminen sekä pysty- että vaakatasossa takaa entistä

paremman jäljen

Valmis 60 sekunnissa

Helppokäyttöinen ja turvallinen

Kalkin pikapoisto

Suuri vesisäilö mahdollistaa pidemmän höyrytysajan

Automaattinen jatkuva höyryntuotto sähköisellä pumpulla

Lämpenevä SmartFlow-levy estää märkiä kohtia

Turvallinen myös kaikille herkille kankaille, kuten silkille

Turvallinen laskualusta

Raikastaa vaatteet ilman vesi- tai kuivapesua

Höyry poistaa tehokkaasti hajut ja tappaa 99,9 % bakteereista
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Kohokohdat

PureSteam-tekniikka

PureSteam-tekniikka on innovatiivinen

tekniikka, joka estää kalkin kertymistä

höyrystimen moottorin ympärille. Se tuottaa

tehokasta ja tasalaatuista höyryä vuodesta

toiseen.

2-in-1-toiminto

Höyrystintä voi käyttää sekä pysty- että

vaakatasossa. Kun käytät höyrystintä

vaakatasossa tasaisella pinnalla, saat

höyrytettyä paremmin hankalat alueet, kuten

kaulukset ja kalvosimet.

Kalkin pikapoisto

Kalkin pikapoiston ansiosta laitetta voi käyttää

pidempään samalla höyrytysteholla.

XL-vesisäiliö

200 ml:n vesisäiliön ansiosta voit höyryttää

jopa kolme vaatetta kerralla. Saat helposti

annettua asullesi viimeisen silauksen ennen

kotoa lähtöä!

Jatkuva höyryntuottokyky

Sähköisen pumpun ansiosta sinun ei tarvitse

pumpata käsin. Kun pidät höyrypainiketta

painettuna, höyryä tulee jatkuvasti.

Lämpenevä SmartFlow-levy

Lämpenevä SmartFlow-levy estää kosteuden

tiivistymisen vaatteisiin ja on samalla täysin

turvallinen herkillekin materiaaleille.

Soveltuu kaikille kankaille

Höyrystintä voi käyttää turvallisesti kaikille

kankaille. Se on erinomainen ratkaisu herkille

kankaille, kuten silkille ja kashmirvillalle.

Turvallinen alusta

Voit asettaa vaatehöyrystimen käyttötauon

aikana turvallisesti ja helposti omalle

alustalleen.

Poistaa hajut ja bakteerit

Tehokas höyry poistaa tupakan ja ruoan hajun

ja raikastaa vaatteet. Höyry tappaa myös 99,9

% bakteereista. *
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Tekniset tiedot

Tekniikka

PureSteam-tekniikka

Nopea ryppyjen silitys

2-in-1-toiminto

Jatkuva höyryntuottokyky: Enintään 30 g/min

Virta: 1 500 W

Käyttövalmis: 1 min

Täsmähöyrytoiminto

Pystyhöyrytys

Jännite: 240 V

Helppokäyttöinen

Turvallinen kaikille silitettäville tekstiileille:

Jopa herkille kankaille, kuten silkille

Vesisäiliön tilavuus: 200 ml

Virtajohdon pituus: 2 m

Käyttövalmis: Merkkivalo

Täyttö milloin tahansa käytön aikana

Käyttää vesijohtovettä

Virtakytkin

Kalkinpoisto

Kalkinpoisto ja puhdistus: Kiinteä kalkkisäiliö

Mukana tulevat lisätarvikkeet

Harja

Koko ja paino

Pakkauksen mitat (L x K x S): 32 x 22 x 17 cm

Tuotteen mitat (L x K x S): 30 x 17 x 13 cm

Kokonaispaino pakkauksen kanssa: 0,9 kg

Takuu

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Ympäristöystävällisyys

Tuotepakkaus: 100 %:sti kierrätettävä

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Muotoilu

Väri: Musta

* * Ulkopuolinen testauslaitos testasi seuraavien

bakteerityyppien määrän kahdeksan minuutin

höyrytyksen jälkeen: Escherichia coli 8099,

Staphylicoccus aureus ATCC 6538 ja Canidia albicans

ATCC 10231.
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