Kledingstomer
EasyTouch Plus
1600 W, 32 g/min
5 stoominstellingen
Afneembaar reservoir van 1,6
liter
Styleboard-accessoire
GC524/60

Voor het dagelijks eenvoudig verwijderen van kreuken
Dankzij essentiële stoomoplossingen
De Philips EasyTouch Plus-kledingstomer is speciaal ontworpen om dagelijks kreuken uit uw kleding te halen.
Dankzij een breed scala aan essentiële stoomoplossingen is dit het perfecte apparaat voor snelle strijkbeurten
en lastig te strijken kleding.
Eﬃciënter, minder inspannend
Stoom een groter oppervlak in één keer met een 25% grotere* stoomplaat
Hulpaccessoire om eenvoudig een strak resultaat te bereiken
5 stoomniveaus voor verschillende materialen
Instelbare stang voor verschillende standen
Speciale kleerhanger
Betrouwbaar en veilig
Veilig te gebruiken op alle kledingstukken
Handschoen voor extra bescherming tijdens het stomen
Ontkalkingsfunctie (Easy De-Calc) waardoor het product langer meegaat
Gemakkelijk verwijderen van kreuken
Stofborstel om stoom dieper te laten doordringen in dikke stoﬀen
Groot afneembaar waterreservoir om op elk moment eenvoudig bij te vullen
Perfecte plooien binnen handbereik met het accessoire voor het maken van plooien
Krachtige continue stoom voor een eﬃciënte kreukverwijdering

Kledingstomer

GC524/60

Kenmerken
25% grotere stoomplaat*

Speciale kleerhanger

Groot afneembaar waterreservoir

Deze stomer is uitgerust met een 25% grotere
stoomplaat* in vergelijking met de voorgaande
modellen. Zo kunt u een groter oppervlak stof
in één beweging verwerken en zo uw
kledingstuk eﬃciënter stomen.

Met de speciale kleerhanger kunt u
gemakkelijk kledingstukken zoals T-shirts,
jurken en broeken ophangen tijdens het
gebruik van het stomer.

Groot afneembaar transparant waterreservoir,
geschikt voor lange stoomsessies. Eenvoudig
bijvullen via de grote vulopening.
Moeiteloos perfecte plooien

Handschoen voor extra bescherming
5 stoomniveaus

Stel het gewenste stoomniveau in voor
optimale resultaten op verschillende soorten
kledingstukken.

Meegeleverd wordt een handschoen die uw
hand beschermt tijdens het stomen.

Perfecte plooien binnen handbereik met het
accessoire voor het maken van plooien.
Krachtige continue stoom

Eenvoudige ontkalkingsfunctie

Instelbare stang

Geïntegreerde instelbare stang om uw
kledingstukken op te hangen wanneer u de
stomer gebruikt. De stang is inklapbaar voor
gemakkelijk opbergen.

Verleng de levensduur van uw apparaat door
de Easy De-Calc-ontkalkingsfunctie
regelmatig te gebruiken.
Borstelaccessoire

Gebruik de borstel bij dikkere kledingstukken
zoals jassen voor betere stoompenetratie en
een gladder resultaat.

Krachtige continue stoom wordt door
stoomgaatjes geblazen, waardoor u kreukels
met een paar bewegingen verwijdert.
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Speciﬁcaties
Snelle kreukverwijdering
Continue stoom: 32 g/min
Vermogen: 1600 W
Gebruiksklaar: < 1 min.
Variabele stoomproductie: 5 niveaus
Variabele stoomniveaus
Verticale stoom
Voltage: 220 - 240 volt
Gebruiksvriendelijk
Veilig op alle strijkbare kleding: Zelfs
kwetsbare stoﬀen zoals zijde
Capaciteit waterreservoir: 1600 ml

Afneembaar waterreservoir
Geïntegreerd stopcontact
Siliconen stoomslang
Geschikt voor kraanwater
Kalkbeheer
Schoonmaken en ontkalken: Easy De-calc
Accessoires meegeleverd
Instelbare stang
Borstel
Handschoen voor extra bescherming
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Plooimaker
Hulpaccessoire
Kleerhanger met broekklemmen
Garantie
2 jaar wereldwijde garantie
Milieuvriendelijke eﬃciëntie
Verpakking van het product: 100% recyclebaar
Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

* Vergeleken met het vorige model GC506

