
 

Vaatehöyrystin

ClearTouch

 
2000 W

Hang&Lock-toiminto, 3
tehotasoa

Ripustin

Prässiosa, hansikas

 

GC536/35

Höyrytä herkät materiaalit sileäksi
Tehokasta suorituskykyä ja erinomaista käyttömukavuutta

Philipsin uudella ClearTouch-vaatehöyrystimellä poistat rypyt turvallisesti ja

helposti sekä aroista tekstiileistä että vaikeasti silitettävistä vaatteista.

Ainutlaatuisen muotoilun, älykkäiden toimintojen ja tehokkaan höyrytyksen

ansiosta raikastat vaatteesi helposti ja turvallisesti.

Poista rypyt helposti

3 höyrytystehoa

Erittäin tehokas höyryntuotto

Ruostumattomasta teräksestä valmistetulla XL-höyrylevyllä saat sileät vaatteet

nopeammin

Helppokäyttöinen

Läpinäkyvä ja irrotettava vesisäiliö, jossa hygieeninen vedentäyttöaukko

Helppo kalkinpoisto huuhtelemalla

Ripustin ja Hang&Lock-toiminto vakaampaan höyrytykseen

Erittäin turvallinen

Turvallinen myös herkille kankaille, kuten silkille

Hansikas suojaa kättä höyrystimen käytön aikana

Raikastaa vaatteet ilman vesi- tai kuivapesua

Poistaa tupakan-, ruoan- ja hienhajun

Höyry tappaa jopa 99,9 % bakteereista*



Vaatehöyrystin GC536/35

Kohokohdat

Erittäin tehokas höyryntuotto

Suuttimista tuleva höyry poistaa rypyt

tehokkaasti vain muutamalla vedolla.

3 höyrytystehoa

Valitse haluamasi höyrytaso. Saat aina parhaat

tulokset erityyppisille kankaille.

XL-höyrylevy ruostumatonta terästä

Vaatehöyrystimen päässä olevalla XL-

höyrylevyllä saat sileät vaatteet nopeammin.

Soveltuu kaikille kankaille

Höyrystintä voi käyttää turvallisesti kaikille

kankaille. Se on erinomainen ratkaisu herkille

kankaille, kuten silkille.

Irrotettava vesisäiliö

Täytä 1,2 litran vesisäiliö hygieenisesti

erityismallisen vedentäyttöaukon ansiosta.

Ripustin ja Hang&Lock-toiminto

Ainutlaatuinen Hang&Lock-toiminto lukitsee

vaateripustimen paikalleen, mikä lisää

höyrytyksen vakautta ja mukavuutta.

Irrotettavassa ripustimessa on syvennykset

mekko- ja housukiinnikkeitä varten.

Helppo kalkinpoisto huuhtelemalla

Pidennä laitteen käyttöikää poistamalla

laitteesta kalkki säännöllisesti helpolla

huuhtelutoiminnolla.

Höyry tappaa bakteereita

Kuuma höyry tappaa jopa 99,9 % vaatteiden

bakteereista ja pidentää pesuväliä*.

Poistaa hajuja

Höyry poistaa tehokkaasti tupakan-, ruoan- ja

hienhajun.

Suojaava hansikas

Mukana toimitettava hansikas suojaa kättä

höyrystimen käytön aikana.

 



Vaatehöyrystin GC536/35

Tekniset tiedot

Helppokäyttöinen

Virtajohdon pituus: 1,6 m

Vesisäiliön tilavuus: 1 200 ml

Irrotettava vesisäiliö

Täyttö milloin tahansa käytön aikana

Turvallinen kaikille silitettäville tekstiileille:

Jopa herkille kankaille, kuten silkille

Silikonista valmistettu höyryletku

Pohjan nimi: XL-höyrylevy

Erityismallinen vedentäyttöaukko: Erittäin

hygieeninen

Käyttää vesijohtovettä

Mukana tulevat lisätarvikkeet

Säädettävä varsi

Suojaava hansikas

Prässiosa

Nopea ryppyjen silitys

Jatkuva höyryntuottokyky: 40 g/min

Virta: 2 000 W

Jännite: 220–240 V

Säädettävä höyry: 3 tasoa

Ympäristöystävällisyys

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Kalkinpoisto

Kalkinpoisto ja puhdistus: Easy Rinse -

kalkinpoisto

Koko ja paino

Pakkauksen mitat (L x K x S):

40 x 45 x 33,3 cm

Tuotteen mitat (L x K x S): 33 x 182 x 33 cm

Kokonaispaino pakkauksen kanssa: 5,7 kg

Silitysraudan paino: 3,7 kg

* * Ulkopuolinen testauslaitos testasi seuraavien

bakteerityyppien määrän kahdeksan minuutin

höyrytyksen jälkeen: Escherichia coli 8099,

Staphylicoccus aureus ATCC 6538 ja Canidia albicans

ATCC 10231.
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