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PureSteam-technologie

StyleMat

 

GC442/87

De krachtigste stoom voor snellere resultaten, elke dag weer

Met innovatieve PureSteam-technologie en StyleMat

Dankzij de innovatieve PureSteam-technologie met snelle kalkverwijdering blijft de StyleTouch Pure-

kledingstomer jaar na jaar krachtige stoom leveren. Met de gebruiksvriendelijke StyleTouch Pure bent u zo van

uw kreukels af!

Krachtige kreukverwijdering, jaar na jaar

2-in-1 verticaal en horizontaal stomen voor betere resultaten

De krachtigste stoom tot 30g/min. voor snellere resultaten

PureSteam-technologie: krachtige stoom voor de komende jaren

SmartFlow verwarmde plaat om natte plekken te voorkomen

StyleMat biedt ondersteuning voor laatste scherpe touch

Klaar in 60 seconden

Eenvoudig te gebruiken en veilig

Snelle kalkverwijdering om kalk uit uw stomer te verwijderen

Extra groot waterreservoir voor zorgeloos stomen zonder bijvullen

Automatisch continue stoom via een elektrische pomp

Borstelaccessoire voor dikkere stoffen

Veilig te gebruiken op alle fijne stoffen, zoals zijde

Veilige standaard tijdens het stomen

Verfris kleding zonder wassen of chemisch reinigen
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Kenmerken

PureSteam-technologie

De stoomprestaties van andere

stoomsystemen ga na verloop van tijd achteruit

door kalkaanslag. Dankzij de innovatieve

PureSteam-technologie met snelle

kalkverwijdering kleeft de kalk niet aan het

verwarmingselement en is deze gemakkelijk te

verwijderen. Dit is zo effectief dat u nog

jarenlang van krachtige stoom kunt profiteren.

2-1 functie

Stoom uw kleding verticaal zonder gebruik van

een strijkplank of laat ze er weer netjes uitzien

door ze horizontaal te stomen op een

willekeurig recht oppervlak. Dankzij het unieke

interne ontwerp genereert dit stoomsysteem

zelfs in horizontale stand krachtige continue

stoom. Vooral handig voor de moeilijkere

plekken, zoals kragen of manchetten.

Quick Calc Release

Quick Calc Release is de eenvoudigste manier

om de kalkdeeltjes te verwijderen uit uw

stoomsysteem. Samen met de PureSteam-

technologie zorgt snelle kalkverwijdering voor

jarenlange krachtige stoomprestaties.

Extra groot waterreservoir

Met het waterreservoir van 200 ml stoomt u 3

kledingstukken zonder bijvullen. Genoeg om

een volledige outfit er snel weer piekfijn uit te

laten zien.

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.

Continue stoom

Dankzij de elektrische pomp hoeft u niet

handmatig te pompen. Houd de stoomhendel

ingedrukt en er komt continu stoom uit.

Verwarmde SmartFlow-plaat

De verwarmde SmartFlow-plaat voorkomt

condens op uw kleding en is toch 100% veilig

voor al uw kledingstukken, zelfs delicate

stoffen.

Veilig op alle kledingstukken

De stomer kan veilig worden gebruikt op alle

stoffen en is een geweldige oplossing voor

fijne stoffen zoals zijde en kasjmier.

Veilige standaard

Tijdens het stomen kunt u de kledingstomer op

de voet neerzetten. Dit is een eenvoudige en

veilige ruststand.
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Specificaties

Technologie

PureSteam-technologie

Snelle kreukverwijdering

Continue stoom: Maximaal 30 g/min

Vermogen: 1500 W

Gebruiksklaar: 1 min.

On-demand stoom

Voltage: 240 volt

Gebruiksvriendelijk

Veilig op alle strijkbare kleding: Zelfs

kwetsbare stoffen zoals zijde

Capaciteit waterreservoir: 200 ml

Netsnoerlengte: 2 m

Gebruiksklaar: Lichtindicator

Elk moment bij te vullen tijdens gebruik

Geschikt voor kraanwater

Aan/uitschakelaar

Kalkbeheer

Schoonmaken en ontkalken: Ingebouwd

kalkreservoir

Accessoires meegeleverd

Borstel

StyleMat

Afmetingen en gewicht

Afmetingen verpakking (b x h x d): 32 x 22 x

17 cm

Productafmetingen (b x h x d): 30 x 17 x 13 cm

Totale gewicht inclusief verpakking: 0,9 kg

Garantie

2 jaar wereldwijde garantie

Ontwerp

Kleur: Zwart
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