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GC536/35

Gi de delikate klærne dine nytt liv med damp

Uformet for praktisk og kraftig ytelse

Den nye ClearTouch-tøydamperen fra Philips er utviklet for sikker fjerning av

skrukker på delikate klær som er vanskelige å stryke. Den unike utformingen, de

smarte funksjonene og den kraftige dampen gjør det sikkert og enkelt å friske opp

klærne.

Rask fjerning av skrukker

Tre dampnivåer

Ekstra kraftig damp

Ekstra stor dampstrykesåle i rustfritt stål gir raskere resultater

Lett å bruke

Avtakbar, gjennomsiktig vannbeholder med hygienisk påfyllingsåpning

Enkel skylling, avkalkingsfunksjon

Kleshenger med Hang&lock-funksjon som gir stabilitet under dampingen

Maksimal sikkerhet

Trygg å bruke på ømfintlige stoffer, som silke

Hanske for ekstra beskyttelse under damping

Gjør klærne pene igjen uten vask eller rens

Fjerner lukt fra sigaretter, mat og kropp

Damp dreper opptil 99,9% av bakteriene*



Tøydamper GC536/35

Høydepunkter

Ekstra kraftig damp

Kraftig damp blåses gjennom munnstykket, og

gjør at du enkelt kan fjerne skrukker.

Tre dampnivåer

Angi ønsket dampnivå for optimale resultater

på forskjellige typer stoffer.

Ekstra stor dampstrykesåle i rustfritt stål

Damphodet har en ekstra stor dampstrykesåle i

rustfritt stål som gir raskere resultater.

Sikker for alle plagg

Dampenheten er trygg å bruke på alle stoffer.

Det er en fantastisk løsning for ømfintlige

stoffer som silke.

Avtakbar vannbeholder

Avtakbar vannbeholder på 1,2 l med et spesielt

vanninntak som er svært hygienisk.

Kleshenger med Hang&lock

Unik Hang&lock-funksjon låser kleshengeren

og gir stabilitet for mer praktisk damping. Den

avtakbare kleshengeren leveres med

fordypninger til kjoler og klemmer til bukser.

Enkel skylling, avkalkingsfunksjon

Forleng levetiden til apparatet ved å bruke

avkalkingsfunksjonen Enkel skylling

regelmessig.

Damp dreper bakterier

Varm damp dreper opptil 99,9 % av bakteriene

på klær og gjør at du slipper vask eller rens så

ofte*.

Fjerner uønsket lukt

Kraftig damp fjerner lukt fra sigaretter, mat og

kropp.

Hanske for ekstra beskyttelse

En hanske som beskytter hånden under

damping, følger med.
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Spesifikasjoner

Lett å bruke

Lengde på nettledning: 1,6 m

Kapasitet for vanntank: 1200 ml

Avtakbar vannbeholder

Påfylling når som helst under bruk

Trygg å bruke på alle stoffer som kan strykes:

Også på fine stoffer som silke

Dampslange i silikon

Navn på strykesåle: Ekstra store

dampstrykesåle

Spesielt vanninntak: For ekstra hygiene

Egnet til vann fra springen

Tilbehør som følger med

Justerbar stang

Hanske for ekstra beskyttelse

Plisserer

Rask fjerning av skrukker

Kontinuerlig damp: 40 g/min

Drift: 2000 W

Spenning: 220–240 V

Variabel damp: 3 nivåer

Grønn effektivitet

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Kalkhåndtering

Avkalking og rengjøring: Enkel rens

Størrelse og vekt

Emballasjemål (B x H x L): 40 x 45 x 33,3 cm

Produktmål (B x H x L): 33 x 182 x 33 cm

Totalvekt med emballasje: 5,7 kg

Vekt på strykejern: 3,7 kg

* *Test utført av ekstern organisasjon etter

bakterietypene E. coli 8099, gule stafylokokker ATCC

6538 og Candida albicans ATCC 10231 med åtte

minutters damptid.
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