
 

Style Touch Pure -
Håndsteamer

 
Større vanntank og kraftigere
damp

Den varme dampen fjerner
bakterier

Perfekt for delikate stoff f.eks.
silke

Smart avkalkingsfunksjon

 

GC440/87

Den kraftigste håndholdte steameren i Philips

serie steamere.

Ideell til raske oppfriskninger og delikate plagg

Med Philips-steameren StyleTouch Pure kan du friske opp alt fra ull og kasjmir til

blonder og silke. Den varme dampen glatter bare ikke ut skrukker og bretter, den

dreper også bakterier slik at lukter forsvinner. Steameren er ideell for å friske opp

klær i siste øyeblikk og for klær og stoffer som er delikate eller vanskelige å stryke -

garantert ingen brennmerker. Philips StyleTouch Pro er den kraftigste håndholdte

steameren i Philips serie, og har en vanntank på 200 ml og 30 gram damp per

minutt.

Rask og effektiv fjerning av skrukker

Kraftigere damp opptil 30 g/min for raskere resultater

PureSteam-teknologi for jevn, kraftig damp over tid

2-i-1 vertikal og horisontal damping for bedre resultater

Klar på 60 sekunder

Enkel og trygg å bruke

Quick Calc Release

Stor vannbeholder for lengre damptid

Elektrisk pumpe gir automatisk kontinuerlig damp

Oppvarmet SmartFlow-strykesåle forebygger våte flekker

Trygg å bruke på alle delikate stoff, som silke

Sikker hvileposisjon på sokkelen

Gjør klærne pene igjen uten vask eller rens

Kraftig damp fjerner lukt og dreper 99,9 % av bakteriene



Style Touch Pure - Håndsteamer GC440/87

Høydepunkter

PureSteam-teknologi

PureSteam-teknologien er en nyskapende

teknologi som hindrer at det samler seg kalk

rundt dampenhetens motor. Den gir jevn,

kraftig damp i årevis.

2-i-1-funksjon

2-i-1-funksjonen lar deg dampe både vertikalt

og horisontalt. Når du damper horisontalt på en

jevn overflate, kan du oppnå bedre resultater,

særlig på vanskelige områder som krager og

mansjetter.

Quick Calc Release

Takket være den raske kalkfjerningen kan

apparatet vare lenger med samme dampytelse.

Ekstra stor vannbeholder

Med vannbeholderen på 200 ml kan du

dampe tre plagg med én påfylling. Nok til en

rask oppfriskning før du går hjemmefra.

Kontinuerlig damp

Takket være den elektriske pumpen trenger du

ikke å pumpe manuelt. Bare hold knappen

inne, så kommer dampen kontinuerlig.

Oppvarmet SmartFlow-strykesåle

Den oppvarmede SmartFlow-strykesålen

forhindrer kondens på tøyet, samtidig som den

er 100 % sikker for alle klærne dine, selv de

delikate plaggene.

Trygg på alle plagg

Dampenheten er trygg å bruke på alle stoffer.

Det er en fantastisk løsning for delikate stoffer

som silke og kasjmir.

Sikker bruk

Du kan hvile tøydamperen bare ved å sette den

på sokkelen. Det er en svært enkel og trygg

hvileposisjon.

Fjern lukt og bakterier

Kraftig damp fjerner lukt fra sigaretter eller mat

og frisker opp plagget. Dampen dreper også

99,9 % av bakterier.*
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Spesifikasjoner

Teknologi

PureSteam-teknologi

Rask fjerning av skrukker

2-i-1-funksjon

Kontinuerlig damp: Opp til 30 g/min

Drift: 1500 W

Klar til bruk: 1 min

Damp på forespørsel

Vertikal damp

Spenning: 240 V

Lett å bruke

Trygg å bruke på alle stoffer som kan strykes:

Også på fine stoffer som silke

Kapasitet for vanntank: 200 ml

Lengde på nettledning: 2 m

Klar til bruk: Lysindikator

Påfylling når som helst under bruk

Egnet til vann fra springen

Av/på-knapp

Kalkhåndtering

Avkalking og rengjøring: Innebygd

kalkbeholder

Tilbehør som følger med

Børste

Størrelse og vekt

Emballasjemål (B x H x L): 32 x 22 x 17 cm

Produktmål (B x H x L): 30 x 17 x 13 cm

Totalvekt med emballasje: 0,9 kg

Garanti

To års verdensomspennende garanti

Grønn effektivitet

Produktemballasje: 100 % resirkulerbar

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Utforming

Farge: Svart

* *Test utført av ekstern organisasjon etter

bakterietypene E. coli 8099, gule stafylokokker ATCC

6538 og Candida albicans ATCC 10231 med åtte

minutters damptid.

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten

varsel. Varemerker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive eiere.

Utgivelsesdato

2019‑02‑13

Versjon: 6.1.1

EAN: 08 71010 37765 81

www.philips.com

http://www.philips.com/

