
Stående Steamer

EasyTouch Plus

 
Ekstra stor vandtank på 1,6 liter

5 foreskellige dampindstillinger

Konstant damp med 32 g i
minuttet

StyleBoard-tilbehør

 
GC524/60

Opfrisk og plej dit mest elskede tøj
med Philips stående Steamer

Philips stående steamer opfrisker alt fra uld og kashmir til blonder og silke. Den varme damp blødgør fibrene i

tekstilet, hvilket gør, at tøjet genvinder sin form og føles som nyt igen. Ud over at krøller og folder forsvinder, dør

også bakterierne af den varme damp, så ubehagelige lugte forsvinder – perfekt til opfriskning af dit yndlings-

outfit! Du forlænger tøjets levetid og slipper desuden for at vaske lige så ofte. Den er helt sikker på alle

materialer, der tåler strygning, og giver med garanti ingen brændemærker.

Større effektivitet, mindre besvær

Dækker mere på et øjeblik med 25 % større* dampplade

Praktisk StyleBoard som underlag, når du steamer

Fem dampindstillinger til forskellige typer tekstiler

Bøjlestangen er justerbar og kan klappes sammen

Speciel tøjbøjle

Pålidelig og sikker

Sikker på det mest sarte tøj!

Varmebeskyttende handske

Enkel funktion til afkalkning

Nem udglatning

Børstetilbehør til tykkere tekstil

Ekstra stor vandbeholder der rækker længere

Tilbehør som laver pressefolder

Forlæng levetiden på dit yndlingstøj



Stående Steamer GC524/60

Vigtigste nyheder

Dækker mere på et øjeblik med 25 % større*

dampplade

Sammenlignet med sine forgængere dækker

EasyTouch Plus steameren mere på et øjeblik.

Det forbedrede design betyder, at du får bedre

resultat hurtigere!

Fem dampindstillinger til forskellige typer

tekstiler

Du kan steame alt fra uld og kashmir til silke

og blonder uden at være urolig for at skade

tøjet. De fem forskellige dampindstillinger gør

det nemt at vælge nøjagtig den indstilling, som

tøjet har behov for. Til en uldkappe kan du

vælge en lidt kraftigere dampindstilling, mens

en silkebluse måske kun har brug for en mild

indstilling for at opnå det ønskede resultat.

Bøjlestangen er justerbar og kan klappes

sammen

Den stående steamers stang kan justeres til at

sikre en god arbejdsstilling for alle. Hæng tøjet

på stangens bøjle, når du anvender steameren,

og klap stangen sammen, hvis du skal flytte

den eller opbevare den et sted.

Praktisk bøjle

Hæng dit tøj op, f.eks. skjorter, kjoler og bukser,

når du anvender steameren, så får du et flot

resultat hurtigt og effektivt!

Varmebeskyttende handske

Du får en varmebeskyttende handske med,

som beskytter hånden, når du steamer, så du

kan være sikker på, at du aldrig kommer til

skade med den varme damp.

Enkel funktion til afkalkning

For at bibeholde optimal dampydelse og

forlænge apparatets levetid er det vigtigt at

afkalke steameren jævnligt og mindst en gang

om måneden. Inden du går i gang, skal du

sikre dig, at der er lidt vand i vandbeholderen.

Træk stikket ud, og lad den køle af. Fjern De-

Calc-vrideren for at tømme vandet ud, og drej

vrideren tilbage på plads, når den er færdig.

Børstetilbehør til tykkere tekstil

Anvend børstetilbehøret til tykkere tøj som

overfrakker. Det får dampen til at trænge bedre

ind, og resultatet bliver mere jævnt.

Ekstra stor vandbeholder der rækker længere

Den store løse vandbeholder på 1,6 liter gør det

muligt at steame de fleste outfits uden at

skulle fylde vand på. Beholderen er

gennemsigtig og har et stort påfyldningshul,

som gør det nemt at fylde mere vand i

steameren.

Tilbehør som laver pressefolder

Der medfølger tilbehør, der laver flotte og

skarpe pressefolder på ingen tid. Anvend det til

skjorter og habitbukser for et ekstra skarpt look.
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Specifikationer

Hurtig fjernelse af folder

Konstant damp: 32 g/min

Strøm: 1600 W

Klar til brug: <1 min

Variabel damp: 5 niveauer

Variable dampniveauer

Lodret damp

Spænding: 220-240 V

Nem at anvende

Sikkert på alle tekstiler, der tåler strygning:

Selv sarte tekstiler som silke

Kapacitet: Vandtank: 1600 ml

Aftagelig vandtank

Integreret stik

Dampslange i silikone

Egnet til vand fra hanen

Kalkhåndtering

Afkalkning og rengøring: Nem afkalkning

Inklusive tilbehør

Justerbar stang

Børste

Handske til ekstra beskyttelse

Plissétilbehør

Støttetilbehør

Tøjbøjle med bukseklemmer

Garanti

2 års verdensomspændende reklamationsret

Grøn effektivitet

Produktemballage: 100 % genanvendelig

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

* Sammenlignet med tidligere model GC506
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