
 

Damper til tøj

ClearTouch

 
2000 W

Kan hænges op og låses, 3
niveauer

Bøjle

Plissétilbehør, handske

 

GC536/35

Genopfrisk dit sarte tøj med damp
Designet til effektiv ydelse og nemhed

Den nye Philips ClearTouch-stofdamper er designet til sikker og nem fjernelse af

folder på sarte tekstiler, der er vanskelige at stryge. Det unikke design, de smarte

funktioner og den effektive damp gør det nemt og sikkert at friske dit tøj op.

Hurtig fjernelse af folder

3 dampniveauer

Ekstra kraftig damp

XL-dampplade i rustfrit stål giver hurtigere resultater

Nem at anvende

Aftagelig, gennemsigtig vandtank med hygiejniske vandtilførsel

Easy Rinse-afkalkningsfunktion

Bøjle med funktion til ophængning og låsning sikrer stabilitet under dampning

Maksimal sikkerhed

Sikker at anvende på sarte stoffer som f.eks. silke

Handske til ekstra beskyttelse under dampning

Opfrisker tøjet uden vask eller kemisk rensning

Fjerner cigaret-, mad- og kropslugte

Damp dræber op til 99,9 % af bakterierne*



Damper til tøj GC536/35

Vigtigste nyheder

Ekstra kraftig damp

Kraftig damp blæses gennem dyserne, så du

kan fjerne folder med nogle få strøg.

3 dampniveauer

Indstil dit foretrukne dampniveau for at opnå

det bedste resultat på forskellige typer tøj.

XL-dampplade i rustfrit stål

Damphovedet har en XL-dampplade i rustfrit

stål, som leverer hurtigere resultater.

Sikker for alle stoftyper

Damperen er sikker at anvende på alle

stoftyper. Det er en god løsning til sarte stoffer

som f.eks. silke.

Aftagelig vandtank

1,2 l aftagelig vandtank med speciel

vandtilførsel sikrer god hygiejne.

Bøjle, der kan hænges op og låses

Unik funktion til ophængning og låsning låser

bøjlen og sikrer stabiliteten, så dampningen er

mere praktisk. Bøjlen, der kan fjernes, leveres

med forsænkninger til kjole- og buksestropper.

Easy Rinse-afkalkningsfunktion

Forlæng apparatets levetid ved regelmæssig

brug af Easy Rinse-afkalkningsfunktionen.

Damp dræber bakterier

Varm damp dræber op til 99,9 % af bakterierne

på tøj og hjælper med at udskyde tidspunktet

for vask eller kemisk rensning*.

Fjerner uønskede lugte

Kraftfuld damp fjerner cigaret-, mad- og

kropslugte.

Handske til ekstra beskyttelse

En handske, der beskytter din hånd under

dampning, medfølger.

 



Damper til tøj GC536/35

Specifikationer

Nem at anvende

Netlednings længde: 1,6 m

Kapacitet: Vandtank: 1200 ml

Aftagelig vandtank

Påfyld når som helst under brug

Sikkert på alle tekstiler, der tåler strygning:

Selv sarte tekstiler som silke

Dampslange i silikone

Navn på strygesål: XL-dampplade

Speciel vandtilførsel: Ekstra hygiejnisk

Egnet til vand fra hanen

Inklusive tilbehør

Justerbar stang

Handske til ekstra beskyttelse

Plissétilbehør

Hurtig fjernelse af folder

Konstant damp: 40 g/min

Strøm: 2000 W

Spænding: 220-240 V

Variabel damp: 3 niveauer

Grøn effektivitet

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Kalkhåndtering

Afkalkning og rengøring: Easy Rinse

Størrelse og vægt

Emballagens mål (B x H x L): 40 x 45 x

33,3 cm

Produktets mål (B x H x L): 33 x 182 x 33 cm

Samlet vægt med emballage: 5,7 kg

Strygejernets vægt: 3,7 kg

* * Testet af eksternt organ for bakterietyperne

Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC

6538, Canidia albicans ATCC 10231 med 8 minutters

dampning.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden

varsel. Varemærker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive ejere.

Udgivelsesdato

2020‑06‑29

Version: 10.0.1

EAN: 08 71010 37302 17

www.philips.com

http://www.philips.com/

