
 

Kledingstomer

ClearTouch

 
2000 W

Hang-en-vergrendelfunctie, 3
niveaus

Ophanging

Plooimaker, handschoen

 

GC536/35

Blaas uw delicate kleding nieuw leven in met

stoom

Ontworpen voor krachtige prestaties en gebruiksgemak

Met de nieuwe Philips ClearTouch-kledingstomer verwijdert u veilig en gemakkelijk

kreukels uit kwetsbare en moeilijk te strijken kleding. Met het unieke ontwerp, de

slimme functies en de krachtige stoom kunt u uw kleding veilig en eenvoudig

opfrissen.

Snel kreuken verwijderen

3 stoomniveaus

Extra krachtige stoom

Extra grote roestvrijstalen stoomplaat voor snellere resultaten

Gebruiksvriendelijk

Afneembaar transparant waterreservoir met hygiënische waterinlaat

Easy Rinse-ontkalkingsfunctie

Hanger met hang-en-vergrendelfunctie voor stabiliteit tijdens het stomen

Maximale veiligheid

Veilig om op fijne stoffen te gebruiken, zoals zijde

Handschoen voor extra bescherming tijdens het stomen

Verfrist kleding zonder wassen of droog reinigen

Verwijdert sigaretten-, etens- en lichaamsgeuren

Stoom doodt tot 99,9% van de bacteriën*



Kledingstomer GC536/35

Kenmerken

Extra krachtige stoom

Er wordt krachtige stoom door stoomgaatjes

geblazen, waardoor u kreukels met slechts een

paar bewegingen verwijdert.

3 stoomniveaus

Stel het gewenste stoomniveau in voor

optimale resultaten op verschillende soorten

kledingstukken.

Extra grote roestvrijstalen stoomplaat

De stoomkop heeft een extra grote

roestvrijstalen stoomplaat voor snellere

resultaten.

Veilig op alle kledingstukken

De stomer kan veilig worden gebruikt op alle

stoffen en is een geweldige oplossing voor

fijne stoffen zoals zijde.

Afneembaar waterreservoir

Afneembaar waterreservoir van 1,2 liter met

speciale waterinlaat voor extra hygiëne.

Hanger met hang-en-vergrendelfunctie

De unieke hang-en-vergrendelfunctie

vergrendelt de kleerhanger en verbetert de

stabiliteit voor gemakkelijker stomen. De

verwijderbare hanger is voorzien van

uitsparingen voor jurken en broekklemmen.

Easy Rinse-ontkalkingsfunctie

Verleng de levensduur van uw apparaat door

de Easy Rinse-ontkalkingsfunctie regelmatig

te gebruiken.

Stoom doodt bacteriën

Hete stoom doodt tot 99,9% van de bacteriën

op uw kleding en helpt met het uitstellen van

wassen of droog reinigen*.

Verwijdert ongewenste geurtjes

Krachtige stoom verwijdert sigaretten-, etens-

en lichaamsgeuren.

Handschoen voor extra bescherming

Meegeleverd wordt een handschoen die uw

hand beschermt tijdens het stomen.

 



Kledingstomer GC536/35

Specificaties

Gebruiksvriendelijk

Netsnoerlengte: 1,6 m

Capaciteit waterreservoir: 1200 ml

Afneembaar waterreservoir

Elk moment bij te vullen tijdens gebruik

Veilig op alle strijkbare kleding: Zelfs

kwetsbare stoffen zoals zijde

Siliconen stoomslang

Naam zoolplaat: Extra grote stoomplaat

Speciale waterinlaat: Voor extra hygiëne

Geschikt voor kraanwater

Accessoires meegeleverd

Instelbare stang

Handschoen voor extra bescherming

Plooimaker

Snelle kreukverwijdering

Continue stoom: 40 g/min

Vermogen: 2000 W

Voltage: 220 - 240 volt

Variabele stoomproductie: 3 niveaus

Milieuvriendelijke efficiëntie

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Kalkbeheer

Schoonmaken en ontkalken: Eenvoudig

schoonspoelen

Afmetingen en gewicht

Afmetingen verpakking (b x h x d): 40 x 45 x

33,3 cm

Productafmetingen (b x h x d): 33 x 182 x

33 cm

Totale gewicht inclusief verpakking: 5,7 kg

Gewicht van strijkijzer: 3,7 kg

* * Getest door een externe partij op de bacterietypen

Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC

6538, Candida albicans ATCC 10231 gedurende 8

minuten stomen.
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