
Standing Steamer

EasyTouch Plus

 
Extra stor vattentank på 1,6
liter

5 ånginställningar för olika
material

32 g/min konstant ånga

Styleboard-tillbehör

 
GC524/60

Fräscha upp och vårda dina mest älskade plagg
med Philips stående Steamer

Philips stående steamer fräschar upp allt från ull och kashmir till spets och siden. Den varma ångan mjukar upp

fibrerna i textilen, vilket gör att plaggen återfår sin form och känns som nya igen. Utöver att veck och skrynklor

försvinner, dör bakterierna av den heta ångan så att odörer försvinner - perfekt för att fräscha upp din favorit-

outfit! Du förlänger plaggets livslängd och slipper dessutom tvätta lika ofta! Den är helt säker på alla strykbara

material, garanterat inga brännmärken.

Effektivare med mindre ansträngning

Täcker mer i ett drag med 25 % större* ångplatta

Praktisk StyleBoard som underlag när du steamar

Fem ångsinställningar för olika typer av textilier

Galjstången är justerbar och ihopfällbar

Särskild galge

Tillförlitlig och säker

Säker på de mest ömtåliga plagg!

Värmeskyddande handske

Funktion för enkel avkalkning förlänger produktens livslängd

Enkel veckborttagning

Borsttillbehör för tjockare textil

Extra stor vattentank som räcker länge

Tillbehör som gör pressveck

Förläng livslängden på dina favoritplagg



Standing Steamer GC524/60

Funktioner

25 % större ångplatta*

Jämfört med sina föregångare, täcker

EasyTouch Plus stående Steamer mer yta i ett

enda drag. Den förbättrade designen resulterar

i att du får bättre resultat snabbare!

5 ångnivåer

Du kan steama allt från ull och kashmir till

siden och spets utan att vara orolig för att

skada plaggen. De fem olika

ånginställningarna gör det enkelt att välja

exakt den inställning som plagget behöver. På

en ullkappa kan du välja en lite kraftigare

ånginställning medan ett sidenlinne kanske

endast behöver en mild inställning för att få

önskat resultat.

Justerbar stång

Den stående steamerns stång är justerbar för

att säkerställa en bra arbetsställning för alla.

Häng plaggen på stångens galje när du

använder steamern och fäll ihop stången om

du ska ta med eller förvara den någonstans.

Praktisk galje

Häng upp dina plagg, t.ex. skjortor, klänningar

och byxor, när du använder steamern så får du

ett snyggt resultat snabbt och effektivt!

Värmeskyddande handske

Du får med en värmeskyddande handske som

skyddar handen när du steamar, så du kan vara

säker på att aldrig bli skadad av den varma

ångan.

Funktion för enkel avkalkning

För att bibehålla optimal ångprestanda och

förlänga apparatens livslängd är det viktigt att

avkalka steamern regelbundet, minst en gång i

månaden. Innan du börjar, se till att det finns

lite vatten i vattentanken. Dra ur stickkontakten

och låt den svalna. Ta bort De-Calc-vredet för

att tömma vattnet och vrid tillbaka vredet till sin

plats när den är färdig.

Borsttillbehör för tjockare textil

Använd borsttillbehöret till tjockare plagg som

ytterrockar, så tränger ångan in bättre och

resultatet blir jämnare.

Stor löstagbar vattentank

Den stora löstagbara vattentanken på 1,6 liter

gör det möjligt att steama flertal outfits utan att

behöva fylla på vatten. Tanken är genomskinlig

och har ett stort påfyllningshål vilket

underlättar när du ska fylla på steamern med

mer vatten.

Pressveck utan krångel

Det medföljer ett tillbehör som gör snygga och

skarpa pressveck på nolltid. Använd på skjortor

och kostymbyxor för en extra skarp look.



Standing Steamer GC524/60

Specifikationer

Snabb borttagning av veck

Konstant ånga: 32 g/min

Effekt: 1 600 W

Klar att använda: < 1 min

Justerbar ånga: 5 nivåer

Justerbara ångnivåer

Vertikal ånga

Spänning: 220-240 V

Lättanvänd

Säkert för alla strykbara material: Även

ömtåliga tyger, som siden

Vattentankskapacitet: 1 600 ml

Löstagbar vattentank

Inbyggd stickkontakt

Ångslang av silikon

Kranvatten lämpligt

Avkalkningshantering

Avkalkning och rengöring: Enkel avkalkning

Medföljande tillbehör

Justerbar stång

Borste

Handske som extra skydd

Veckfunktion

Stödtillbehör

Galge med byxklämmor

Garanti

2 års världsomfattande garanti

Grön effektivitet

Produktförpackning: 100 % återvinningsbar

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

* Jämfört med den tidigare modellen GC506
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