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2 000 W

Hänglås, 3 nivåer

Hängare

Veckfunktion, handske

 

GC536/35

Återuppliva dina ömtåliga kläder med ånga
Utformad för kraftfull prestanda och bekvämlighet

Den nya Philips ClearTouch-steamern är framtagen för säker och enkel strykning

på ömtåliga och svårstrukna kläder. Den praktiska designen, smarta funktionerna

och den kraftfulla ångan gör det enkelt och säkert att fräscha upp kläderna.

Snabb veckborttagning

3 ångnivåer

Extra kraftfull ånga

Ångplatta i storlek XL i rostfritt stål för snabbare resultat

Lättanvänd

Löstagbar, genomskinlig vattentank med hygieniskt påfyllningshål för vatten

Avkalkningsfunktionen Easy Rinse

Hängare med hänglåsfunktion ger stabilitet under strykningen

Maximal säkerhet

Kan användas på ömtåliga tyger, som siden

Handske som extra skydd under strykningen

Fräschar upp kläderna utan tvätt eller kemtvätt

Tar bort cigarettrök, matlukt och kroppsodörer

Ånga dödar upp till 99,9 % av alla bakterier*



Steamer GC536/35

Funktioner

Extra kraftfull ånga

Kraftfull ånga blåses genom munstyckena,

vilket gör att du kan ta bort veck med bara

några drag.

3 ångnivåer

Ställ in önskad ångnivå för optimala resultat på

olika typer av kläder.

Ångplatta i storlek XL i rostfritt stål

Ånghuvudet har en extrastor stålplatta i rostfritt

stål som ger snabbare resultat.

Kan användas på alla plagg

Steamern kan användas på alla tyger. Det är

perfekt för ömtåliga material som siden.

Löstagbar vattentank

1,2 l löstagbar vattentank med speciellt

påfyllningshål för vatten för ökad hygien.

Hängare med hänglås

Unik hänglåsfunktion låser plagget på

hängaren och gör det mer stabilt så att det går

lättare att stryka. Den löstagbara hängaren

levereras med infällning för klänningar och

byxor.

Avkalkningsfunktionen Easy Rinse

Förläng apparatens livslängd genom att

använda avkalkningsfunktionen Easy Rinse

regelbundet.

Ånga dödar bakterier

Het ånga dödar upp till 99,9 % av bakterier på

kläder så att de inte behöver tvättas eller

kemtvättas* lika ofta.

Tar bort oönskade lukter

Kraftfull ånga tar bort cigarettrök, matlukt och

kroppsodörer.

Handske som extra skydd

En handske medföljer som skyddar handen

under strykningen.

 



Steamer GC536/35

Specifikationer

Lättanvänd

Sladdlängd: 1,6 m

Vattentankskapacitet: 1200 ml

Löstagbar vattentank

Fyll på när som helst under användning

Säkert för alla strykbara material: Även

ömtåliga tyger, som siden

Ångslang av silikon

Namn på stryksula: Ångplatta XL

Särskilt påfyllningshål för vatten: Extra

hygienisk

Kranvatten lämpligt

Medföljande tillbehör

Justerbar stång

Handske som extra skydd

Veckfunktion

Snabb borttagning av veck

Konstant ånga: 40 g/min

Effekt: 2 000 W

Spänning: 220-240 V

Justerbar ånga: 3 nivåer

Grön effektivitet

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Avkalkningshantering

Avkalkning och rengöring: Enkel sköljning

Storlek och vikt

Förpackningens mått (BxHxD): 40x45x33.3 cm

Produktmått (BxHxD): 33x182x33 cm

Total vikt med förpackning: 5,7 kg

Strykjärnets vikt: 3,7 kg

* * Testad av externt organ avseende bakteriertyperna

Escherichia coli 8099, staphylicoccus aureus atcc 6538,

canidia albicans atcc 10231 med 8 minuters ångtid.
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