
 

Steamer
 

Större vattentank & kraftigare
ånga

Perfekt för känsliga tyger, t.ex
siden

Tar bort bakterier och odör

Smart avkalkningsfunktion

 

GC442/67 Kraftfull ånga för snabbare resultat varje dag

Med innovativ PureSteam-teknik och StyleMat

Philips steamer StyleTouch Pure fräschar upp allt från ull och kashmir till spets och

siden. Utöver att veck och skrynklor försvinner, dör bakterierna av den heta ångan

så att odörer försvinner. Steamern är idealisk för uppfräschningar i sista minuten

och för kläder eller material som är ömtåliga eller svåra att stryka, garanterat inga

brännmärken. Med vattentank på 200 ml och 30 gram ånga per minut är Philips

StyleTouch Pro är den mest kraftfulla handhållna steamern i Philips serie.

Kraftfull veckborttagning under många år framöver.

2-i-1: vertikal och horisontell ångfunktion för bättre resultat

Den mest kraftfulla ångan, upp till 30 g/min för snabbare resultat

PureSteam-teknik: kraftfull ånga i många år framöver

SmartFlow-uppvärmd sula som förhindrar våta fläckar

StyleMat - underlag gör det enklare att steama

Klar på 60 sekunder

Enkel och säker att använda

Quick Calc Release som säkert tar bort kalk från steamern

Extra stor vattentank för att kunna steama många plagg

Automatiskt konstant ånga från en elektrisk pump

Tillbehörsborste för tjockare tyger

Kan användas på alla ömtåliga tyger, även siden

Säker avställning under användning

Fräschar upp kläderna utan tvätt eller kemtvätt



Steamer GC442/67

Funktioner

PureSteam-teknik

Andra steamers tappar lätt ångkapacitet över

tid på grund av kalkavlagringar. Tack vare den

innovativa PureSteam-tekniken med Quick

Calc Release lossnar kalket från värmaren och

är lätt att avlägsna. Så effektivt att ångan

behåller kraften i många år.

2-i-1-funktion

Steama dina kläder vertikalt utan att använda

strykbräda, eller ge dem en avslutande touch

genom horisontell steaming på valfri plan yta.

Tack vare dess unika interna design genererar

steamern kraftfull konstant ånga även i

horisontellt läge. Speciellt användbar för

svåråtkomliga ställen, till exempel kragar eller

manschetter.

Quick Calc Release

Quick Calc Release är det enklaste sättet att ta

bort kalk från steamern. Tillsammans med

PureSteam ger Quick Calc Release garanterat

kraftfull ånga i många år framöver.

Extra stor vattentank

Tanken på 200 ml gör att du kan steama en

hel outfit innan du behöver fylla på

vattentanken.

Tillbehörsborste

Borsttillsatsen öppnar tygets fibrer och

möjliggör bättre ånginträngning. Den är särskilt

lämpad för tjockare plagg som jackor och

rockar. Den kan också hjälpa till att ta bort

smuts och fläckar.

Konstant ånga

Tack vare den elektriska pumpen behöver du

inte pumpa manuellt. Bara håll utlösaren

nertryckt och ånga kommer ut hela tiden.

SmartFlow uppvärmd platta

Den SmartFlow-uppvärmda sulan förhindrar att

kondens bildas på dina plagg samtidigt som

den är 100 % säker på alla dina kläder, även

ömtåliga plagg.

Kan användas på alla plagg

Steamern kan användas på alla tyger. Den är

perfekt för ömtåliga material som siden och

cashmere.

Säker avställning

Under användning kan du ställa från dig

steamern på bottenplattan. Det är ett enkelt

och säkert viloläge.



Steamer GC442/67

Specifikationer

Teknik

PureSteam-teknik

Snabb borttagning av veck

Konstant ånga: Upp till 30 g/min

Effekt: 1 500 W

Klar att använda: 1 min

Ånga när det behövs

Spänning: 240 V

Lättanvänd

Säkert för alla strykbara material: Även

ömtåliga tyger, som siden

Vattentankskapacitet: 200 ml

Sladdlängd: 2 m

Klar att använda: Indikatorlampa

Fyll på när som helst under användning

Kranvatten lämpligt

Avkalkningshantering

Avkalkning och rengöring: Inbyggd CALC-

behållare

Medföljande tillbehör

Borste

StyleMat

Storlek och vikt

Förpackningens mått (BxHxD): 32 x 22 x 17 cm

Produktmått (BxHxD): 30 x 17 x 13 cm

Total vikt med förpackning: 0,9 kg

Garanti

2 års världsomfattande garanti

Design

Färg: Guld
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