Philips EasyTouch Plus
Vaatehöyrystin

Iso 1,6 litran vesisäiliö
5 höyryasetusta eri materiaaleille
32 g/min jatkuva
höyryntuottokyky
Styleboard-lisävaruste

GC524/60

Raikasta ja hoida rakkaimpia vaatteitasi
Philipsin pystyasennossa käytettävällä vaatehöyrystimellä
Philipsin pystyasennossa käytettävä vaatehöyrystin poistaa rypyt ja raikastaa kaikki vaatteet villasta ja
kašmirista pitsiin ja silkkiin. Lämmin höyry pehmentää tekstiilien kuidut, joten vaatteet saavat muotonsa
takaisin ja tuntuvat jälleen kuin uusilta. Taitteiden ja ryppyjen poistamisen lisäksi bakteerit kuolevat
kuumassa höyryssä, joten hajut häviävät – täydellistä suosikkiasujen raikastamiseen! Pidennät vaatteen
käyttöikää, etkä joudu pesemään niitä yhtä usein! Se on täysin turvallinen kaikilla silitettävillä
materiaaleilla, eikä vaatteiden palamisesta ole riskiä.
Tehokas ja vaivaton
• Silitä enemmän yhdellä vedolla 25 % suuremman* höyrylevyn ansiosta
• Kätevä StyleBoard-alusta höyrystämiseen
• Viisi höyryasetusta erilaisille tekstiileille
• Vaateripustimen varsi on säädettävä ja kokoontaitettava
• Vaateripustin
Luotettava ja turvallinen
• Turvallinen herkimmillekin vaatteille!
• Harjalisäosa paksummille kankaille
• Helppo kalkinpoistotoiminto
Helppo rasvanpoisto
• Harjalisäosa paksummille kankaille
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Vaatehöyrystin

Iso 1,6 litran vesisäiliö 5 höyryasetusta eri materiaaleille, 32 g/min jatkuva höyryntuottokyky, Styleboard-lisävaruste

Kohokohdat
25 % suurempi höyrylevy*

Vaateripustimen varsi on säädettävä ja
kokoontaitettava

paremmin kankaaseen ja lopputuloksesta tulee
tasaisempi.
Helppo kalkinpoistotoiminto

EasyTouch Plus -vaatehöyrystin silittää
suuremman alan yhdellä vedolla edellisiin
malleihin verrattuna. Parannetun muotoilun
ansiosta saat parempia tuloksia nopeammin!
Viisi höyryasetusta erilaisille tekstiileille

Pystyasennossa käytettävän vaatehöyrystimen
varsi on säädettävä, jotta hyvä työasento
voidaan varmistaa kaikille. Ripusta vaate varren
vaateripustimeen höyrysilityksen ajaksi ja taita
varsi kasaan, jos haluat ottaa laitteen mukaasi
tai laittaa sen säilytykseen.
Kätevä vaateripustin

Jotta vaatehöyrystin säilyttäisi optimaalisen
höyrytehon ja laitteen käyttöikä pitenisi,
laitteesta on tärkeää poistaa kalkki
säännöllisesti, vähintään kerran kuukaudessa.
Varmista ennen aloittamista, että vesisäiliössä
on hieman vettä. Irrota pistoke ja anna jäähtyä.
Irrota De-Calc-tulppa ja tyhjennä vesi. Käännä
tulppa takaisin paikalleen, kun säiliö on tyhjä.
Harjalisäosa paksummille kankaille

Voit höyryttää kaikki materiaalit villasta ja
kašmirista silkkiin ja pitsiin joutumatta
murehtimaan vaatteen vahingoittumisesta. Viisi
erilaista höyryasetusta helpottaa vaatteen
vaatiman asetuksen valitsemista.
Villakangastakkia varten voit valita hieman
voimakkaamman höyryasetuksen, kun taas
silkkipaita saattaa tarvita vain miedon
asetuksen halutun tuloksen saamiseksi.

Ripusta vaatteet, esim. paidat, mekot ja housut,
vaateripustimeen höyrysilityksen ajaksi, niin
saat tyylikkäitä tuloksia nopeasti ja tehokkaasti!
Harjalisäosa paksummille kankaille

Käytä harjalisäosaa paksummille vaatteille,
kuten ulkotakeille, jotta höyry tunkeutuu

Käytä harjalisäosaa paksummille vaatteille,
kuten ulkotakeille, jotta höyry tunkeutuu
paremmin kankaaseen ja lopputuloksesta tulee
tasaisempi.
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Vaatehöyrystin

Iso 1,6 litran vesisäiliö 5 höyryasetusta eri materiaaleille, 32 g/min jatkuva höyryntuottokyky, Styleboard-lisävaruste

Tekniset tiedot
Nopea ryppyjen silitys
•
•
•
•
•
•
•

Jatkuva höyryntuottokyky: 32 g/min
Virta: 1600 W
Käyttövalmis: < 1 min
Säädettävä höyry: 5 tasoa
Säädettävät höyrytasot
Pystyhöyrytys
Jännite: 220–240 V

Helppokäyttöinen

• Turvallinen kaikille silitettäville tekstiileille: Jopa
herkille kankaille, kuten silkille
• Vesisäiliön tilavuus: 1600 ml
• Irrotettava vesisäiliö
• Integroitu virtapistoke
• Silikonista valmistettu höyryletku
• Käyttää vesijohtovettä

Kalkinpoisto

• Kalkinpoisto ja puhdistus: Easy De-Calc

Mukana tulevat lisätarvikkeet
•
•
•
•
•
•

Säädettävä varsi
Harja
Suojaava hansikas
Prässiosa
Tukilisäosa
Vaateripustin ja housukiinnikkeet

Takuu

• 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Ympäristöystävällisyys

• Tuotepakkaus: 100 %:sti kierrätettävä
• Käyttöopas: 100 % uusiopaperia
•
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