Hefte før salg for Norge (2018, September 26)
Stående tøydamper
• Ekstra stor vanntank på 1,6 liter
• 5 dampinnstillinger
• 32 g/min konstant damp
• Styleboard-tilbehør

GC524/60

Frisk opp og ta vare på favorittplaggene dine
med Philips stående tøydamper
Philips stående steamer frisker opp alt fra ull og kasjmir til blonder og silke. Den varme dampen myker opp fibrene i stoffet, noe
som gjør at plaggene får tilbake formen sin og føles som nye igjen. Den varme dampen både glatter ut skrukker og bretter og
dreper bakterier slik at lukter forsvinner - helt perfekt når du vil friske opp yndlingsantrekket ditt! Du forlenger plaggets levetid
og slipper i tillegg å vaske det like ofte! Den er helt sikker på alle strykbare materialer, garantert ingen brennmerker.
Fordeler

Mer effektivt, færre anstrengelser

• Forsvarlig å bruke på selv de mest ømtålige plagg!

• Dekker mer i én bevegelse med 25 % større* dampplate
• Fem dampinnstillinger for ulike typer tekstiler
• Justerbar og sammenleggbar stang med henger
• Spesiell kleshenger
• Praktisk StyleBoard som underlag når du damper

Enkel fjerning av skrukker

Sikkert og pålitelig
• Varmebeskyttende hanske
• Enkel avkalkingsfunksjon

• Børste for tykkere tekstiler
• Ekstra stor vanntank som holder lenge
• Tilbehør som lager press
• Forleng favorittplaggenes levetid

EasyTouch Plus

Funksjoner
Dekker mer i én bevegelse med 25 % større* dampplate

Enkel avkalkingsfunksjon

Sammenlignet med forgjengerne dekker den stående tøydamperen EasyTouch
Plus et større område av plagget i én bevegelse. Dermed oppnår du bedre
resultat raskere!

For å opprettholde optimal ytelse og forlenge tøydamperens levetid er det
viktig at den avkalkes med jevne mellomrom, minst én gang i måneden.
Kontroller at det er lite vann i vanntanken før du begynner. Trekk ut
stikkontakten og la tøydamperen avkjøle. Fjern De-Calc-hendelen for å
tømme ut vannet og sett den på plass igjen når avkalkingen er fullført.

Fem dampinnstillinger for ulike typer tekstiler

Børste for tykkere tekstiler

Du kan dampe alt fra ull og kasjmir til silke og blonder uten å bekymre deg for
at plaggene skal ta skade. Med fem ulike dampinnstillinger blir det lett å velge
nøyaktig den innstillingen som plagget krever. Til en ullkåpe kan du velge en
litt kraftigere dampinnstilling, mens en silkesinglet kanskje bare trenger en svak
innstilling for å oppnå ønsket resultat.
Justerbar og sammenleggbar stang med henger

Stangen til den stående tøydamperen kan justeres for å sikre en god
arbeidsstilling for alle. Heng plagget på hengeren øverst på stangen når du
bruker tøydamperen, og legg stangen sammen hvis du skal transportere
tøydamperen eller sette den til oppbevaring et sted.

Bruk børstetilbehøret til tykkere plagg som kåper for at dampen skal trenge
bedre inn og gi et jevnere resultat.
Ekstra stor vanntank som holder lenge

Den store, avtakbare vanntanken på 1,6 liter gjør det mulig å dampe flere
antrekk uten å måtte etterfylle vann. Tanken er gjennomsiktig og har et stort
påfyllingshull som gjør det enkelt å fylle på mer vann.
Tilbehør som lager press

Praktisk henger

Heng opp plaggene, for eksempel skjorter, kjoler og bukser, når du bruker
tøydamperen, så oppnår du et bra resultat raskt og effektivt!
Varmebeskyttende hanske

Du får med en hanske som beskytter hånden mot varme når du damper tøyet,
slik at du unngår brannskader.

Tøydamperen leveres med et tilbehør som lager pene, skarpe presser på null
komma null. Bruk det på skjorter og dressbukser for å få et ekstra stilfullt
utseende.
Forleng favorittplaggenes levetid

Når tøyet dampes, trenger det ikke å vaskes like ofte, ettersom dampen
gjenoppretter fibrene i tekstilene og gjør at tøyet bevarer den nye og gode
følelsen lenger. Den varme dampen bidrar dessuten til å fjerne ubehagelig lukt.
På den måten forlenger du plaggenes levetid og slipper samtidig å vaske like
ofte, noe som er bra for naturen. Dampen som avgis, er både kraftig og jevn,
slik at det er tilstrekkelig med bare én eller noen få bevegelser for å fjerne de
mest gjenstridige skrukker.
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EasyTouch Plus
Praktisk StyleBoard som underlag når du damper

Forsvarlig å bruke på selv de mest ømtålige plagg!

Med tøydamperens praktiske Styleboard kan du dampe plaggene mot et plant
underlag også stående, slik at du raskt og enkelt oppnår et perfekt resultat!

Bruk tøydamperen på alt fra ull og kasjmir til silke og blonder uten å måtte
bekymre deg for brennmerker. Dampen gjør at plagget får igjen sin
opprinnelige form og tekstur, noe som ellers kan være vanskelig på ømtålige
plagg med et vanlig strykejern.

spesifikasjoner
Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten
varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Rask fjerning av skrukker
Kontinuerlig damp
Drift
Klar til bruk
Variabel damp
Ulike dampnivåer
Vertikal damp
Spenning

Kleshenger med
klemmer til bukse

32 g/min
1600 W
< 1 min
5 nivåer
Ja
Ja
220–240 V

Garanti
To års verdensomspennende garanti

Produktemballasje
Brukerhåndbok

Også på fine stoffer som silke
1600 ml

Høyde
Bredde
Dybde
Nettovekt
Bruttovekt
EAN
Antallet produkter
som følger med
Opprinnelsesland
Harmonisert systemkode

Ja
Ja
Ja
Ja

Enkel avkalking

38,80 cm
41,30 cm
35,30 cm
3,33 kg
4,85 kg
08710103829669
1
CN
851679

Ytre eske
Lengde
Bredde
Høyde
Bruttovekt
EAN
Antall emballasjer

Tilbehør som følger med
Justerbar stang
Børste
Hanske for ekstra
beskyttelse
Plisserer
Støttetilbehør

100 % resirkulerbar
100 % resirkulert papir

Mål, emballasje

Kalkhåndtering
Avkalking og rengjøring

Ja

Grønn effektivitet

Lett å bruke
Trygg å bruke på alle
stoffer som kan
strykes
Kapasitet for vanntank
Avtakbar vannbeholder
Integrert strømkontakt
Dampslange i silikon
Egnet til vann fra
springen

Ja

Ja
Ja
Ja

41,30 cm
35,30 cm
38,80 cm
4,85 kg
08710103829669
1

Ja
Ja

* Sammenlignet med den tidligere modellen GC506
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