
 

Vaatehöyrystin

ComfortTouch

 
Suuri 1,8 litran vesisäiliö

40 g/min jatkuva höyryntuotto

5 höyryasetusta eri kankaille

Joustava höyrylevy

 

GC557/30

Raikasta lempivaatteesi
Tyylikästä vaatehuoltoa

Philips ComfortTouch telinemallisen höyrystimen kanssa pidennät

lempivaatteiden käyttöikää ja voit höyryttää kaiken herkistä tekstiileistä

kašmirvillaan sekä neuletakkeihin ilman palamisen riskiä. Voimakas 40 g/min

höyryntuotto raikastaa vaatteesi ja samalla poistaa rypyt. Suuri vesisäiliö pitää

huolen siitä että voit höyryttää vaikka koko vaatehuoneen sisällön samalla

tankillisella. Joustava höyrylevy ja pitkä höyrysilityslauta mahdollistaa

ammattitasoisen viimeistelyn. Tuotteen säväyttävää muotoilua kelpaa pitää

näytillä makuuhuoneessa tai sitä voi säilyttää vaatehuoneessa.

Luotettava ja turvallinen

Höyrystin siirtyy automaattisesti valmiustilaan

Turvallinen kaikille silitettäville tekstiileille, mukaan lukien kašmirvillalle sekä silkille

Yksinkertainen kalkinpoisto pitää höyrystimen iskussa

Silikonista valmistettu höyryletku ei sisällä PVC:tä

Raikastaa ilman vesi- tai kuivapesua

Jatkuva höyry poistaa hajut ja tappaa 99,9 %* bakteereista

Poista rypyt helposti

Pitempi höyrysilityslauta tekee lopputuloksesta paremman

40 g/min jatkuva höyryntuotto

Suojaava lapanen ja harjalisäosa paksummille materiaaleille

Enemmän tehoa vähemmällä vaivalla

Viisi höyryasetusta eri kankaille

Lukitustoiminto pitää vaateripustimen tukevasti paikallaan

Joustava höyrylevy



Vaatehöyrystin GC557/30

Kohokohdat

Automaattinen virrankatkaisu

Turvallisuuden syistä höyrystin siirtyy

automaattisesti valmiustilaan,kun vesisäiliö on

tyhjä. Jopa kiireisinä aamuina ei tarvitse

huolehtia siitä, että muistitko katkaista virran

vai et.

Turvallinen kaikille silitettäville tekstiileille

Vaatehöyrystintä voi käyttää kaikille

tekstiileille ja on täydellinen vaihtoehto

vaikeasti silitettäville tai herkille kankaille

kuten kašmirvillalle sekä silkille.

Kuumennettua höyrystinlevyä voi painaa

huoletta vaatteita vasten ilman palamisen

riskiä.

Yksinkertainen kalkinpoisto

Huolla vaatehöyrystintäsi säännöllisesti

käyttämällä kalkinpoisto toimintoa jotta

höyrystimien käyttöikä pidentyisi ja jotta se

pysyisi mahdollisimman hyvässä iskussa.

Silikonista valmistettu höyryletku ei sisällä

PVC:tä

Höyryletku on valmistettu silikonista, joka on

turvallinen ja terveellinen valinta höyryn

kanssa. Letku ei sisällä PVC:tä, koska perheesi

turvallisuus ja hyvinvointi ovat tärkeitä.

Pitempi höyrysilityslauta tekee

lopputuloksesta paremman

Käyttämällä vaatehöyrystintä kiinteää alustaa

vasten saat suoristettua rypyt helpommin.

Tässä mallissa on pitkä höyrysilityslauta jotta

saat pidemmätkin vaatteet käsiteltyä helposti,

kuten mekot.

Jatkuva höyryntuotto

40 g/min jatkuva höyryntuotto

Suojaava lapanen ja harjalisäosa

Suojaava lapanen pitää huolen siitä että et

polta itseäsi kuumalla höyryllä kun käsittelet

vaatteita. Harjalisäosa on täydellinen valinta

paksummille materiaaleille sillä höyry ylettyy

syvemmälle tekstiiliin joka antaa tasaisen ja

kauniin lopputuloksen. Harjalisäosa on

erityisen hyvä esimerkiksi jakuille,

päällystakeille ja paksummille verhoille.

Viisi höyryasetusta

Pystyt valitsemaan juuri vaatteellesi sopivan

höyryasetuksen. Neuletakissa tehokkaampi

höyryasetus on parempi, kun taas alempi

höyryasetus on sopivampi silkkipaitoihin.

Lukitustoiminto

Lukitustoiminto varmistaa että vaateripustin ei

pääse heilumaan ja tekee höyryttämisestä

helpompaa koska vaate on hyvin tuettu.

Vaatteen voi ripustaa sisäänrakennetulle

ritpustimelle tai oman vaatekaapin

ripustimelle. Asentoa voi säätää pituutesi ja

mukavuutesi mukaan.

Joustava höyrylevy

Joustava höyrylevy tekee vaatehöyrystimestä

helppokäyttöisen, sillä höyrylevy pysyy

ihanteellisessa kulmassa vaatetta vasten.

Tämän toiminnon avulla on myös helpompi

käsitellä vaatteen alaosia, etkä joudu

taipumaan epämukaviin asentoihin helmojen

tai lahkeiden höyryttämisessä.
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Tekniset tiedot

Tekniikka

FlexHead

Nopea ryppyjen silitys

Jatkuva höyryntuottokyky: jopa 40 g/min

Virta: Enintään 2000 W

Käyttövalmis: < 1 min

Säädettävä höyry: 5 tasoa

Jännite: 220–240 V

Helppokäyttöinen

Turvallinen kaikille silitettäville tekstiileille:

Jopa herkille kankaille, kuten silkille

Vesisäiliön tilavuus: 1 800 ml

Irrotettava vesisäiliö

Hang&Lock

Letkun pituus: 1,3 m

Virtajohdon pituus: 1,6 m

Silikonista valmistettu höyryletku

Automaattinen virrankatkaisu

Laudanpäällinen

Pintakerros: 100-prosenttista puuvillaa

Kalkinpoisto

Kalkinpoisto ja puhdistus: Easy Rinse -

kalkinpoisto

Mukana tulevat lisätarvikkeet

Harja

Vaateripustin

Suojaava hansikas

2 säädettävää vartta

Koko ja paino

Pakkauksen mitat (L x K x S): 37 x 46 x

64,5 cm

Tuotteen mitat (L x K x S): 33 x 173 x 37 cm

Takuu

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Muotoilu

Väri: Valkoinen ja violetti

Silitystuki

StyleBoard

* Ulkopuolinen testauslaitos testasi seuraavien

bakteerityyppien määrän yhden minuutin höyrytyksen

jälkeen: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus

ATCC 6538 ja Canidia albicans ATCC 10231.
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