
 

Stående Steamer

ComfortTouch

 
Ekstra stor vannbeholder på 1,8
l

Konstant damputslipp på 40
g/min

Fem dampinnstillinger for ulike
stoff

Fleksibelt steamerhode

 

GC557/30

Frisk opp og ta vare på dine favorittplagg
Ta vare på dine klær med stil

Med Philips ComfortTouch stående steamer kan du forlenge levetiden på dine

plagg og steame alt fra delikate silkeplagg til kasjmir og ullkåper, uten å risikere

brennmerker. Det kraftfulle damputslippet på 40 g/min frisker opp dine plagg og

fjerner skrukker og bretter. Takket være den store vannbeholderen kan du steame

hele garderoben! Det bevegelige steamerhodet og et ekstra langt steamer board

gjør at du kan få samme proffe resultat som i klesbutikker. Det fine designet gjør

også steameren perfekt for å ha stående fremme i soverommet eller i ditt walk-in

closet.

Sikkert og pålitelig

Går automatisk i standby-modus

Trygg på delikate tekstiler

Enkel avkalking gir mange år med effektiv bruk

PVC-fri dampslange i silikon

Gjør plaggene pene igjen uten vask eller rens

Kontinuerlig damp fjerner lukt og dreper 99,9 % av bakteriene

Rask fjerning av skrukker

Ekstra langt steaming board gir bedre resultat fra topp til tå

Konstant damputslipp på 40 g/min

Klesbørste for dypere damppenetrering på tykke plagg

Mer effektivt med mindre anstrengelse

Fem dampinnstillinger for ulike tekstiler

Hang&Lock holder hengeren på plass

Fleksibelt steamerhode for bedre resultat



Stående Steamer GC557/30

Høydepunkter

Slår seg automatisk av

For din trygghet går steameren automatisk i

standby-modus når vannbeholderen er tom,

slik at du slipper å bekymre deg selv om du

glemmert å slå den av midt i morgenstresset.

Trygg på delikate tekstiler

Steameren kan brukes på alle tekstiler og er

perfekt for plagg som er vanskelige å stryke,

eller delikate stoff som kasjmir og silke.

Steamerplaten kan trygt presses mot klærne

uten risiko for brennmerker.

Enkel avkalking

Ta vare på din steamer og forleng dens levetid

ved å bruke den enkle avkalkingsfunksjonen

Easy Rinse regelbundet.

PVC-fri dampslange i silikon

Dampslangen er laget av et silikonmateriale,

som er et sikkert og sunt valg til bruk med

damp. Dampslangen er helt fri for PVC

ettersom familiens helse og sikkerhet kommer

først.

Ekstra langt steaming board

Ved å steame dine plagg mot et fast underlag

får du lettere bort bretter og skrukker. Denne

modellen har et ekstra langt steaming board

som gir støtte ved f. eks. steaming av kjoler.

Fleksibelt steamerhode

Konstant damputslipp på 40 g/min

Varmebeskyttende hanske og børstetilbehør

Med den varmebeskyttende hansken kan du

være trygg på at du aldri vil brenne deg på den

varme dampen når du steamer. Ved å bruke

børstetilbehøret på tykkere plagg, som jakker

og kåper, trenger dampen dypere gjennom

tøyfiberne og gir et jevnere og bedre resultat.

Børstetilbehøret er også perfekt for å friske opp

tykkere gardiner.

Fem dampinnstillinger

De fem forskjellige dampinnstillingene gjør det

enkelt å velge den eksakte innstillingen som

plagget behøver. En ullkåpe trenger en

kraftigere dampinnstilling, mens et silkeplagg

behøver mildere innstilling for å nå ønsket

resultat.

Smart låsefunksjon

Den smarte låsefunksjonen sørger for at

kleshengeren sitter fast og gir stabilitet når du

steamer dine plagg. Heng klærne på den

innebygde kleshengeren eller bruk din egen

kleshenger rett fra klesskapet. Deretter justerer

du den etter din høyde og komfort.

Fleksibelt steamerhode for bedre resultat

Med det fleksible steamerhodet får du en

optimal vinkel mot plagget når du steamer, noe

som underletter bruket og gir et bedre resultat.

Denne egenskapen gjør det også enklere å nå

nederst på plagget uten å måtte bøye seg ned

eller stå i anstrengende stillinger.
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Spesifikasjoner

Teknologi

FlexHead

Rask fjerning av skrukker

Kontinuerlig damp: opptil 40 g/min

Drift: Maks. 2000 W

Klar til bruk: < 1 min

Variabel damp: 5 nivåer

Spenning: 220–240 V

Lett å bruke

Trygg å bruke på alle stoffer som kan strykes:

Også på fine stoffer som silke

Kapasitet for vanntank: 1 800 ml

Avtakbar vannbeholder

Hang&Lock

Slangelengde: 1,3 m

Lengde på nettledning: 1,6 m

Dampslange i silikon

Slår seg automatisk av

Trekk til brett

Øverste lag: 100 % bomull

Kalkhåndtering

Avkalking og rengjøring: Enkel rens

Tilbehør som følger med

Børste

Kleshenger

Hanske for ekstra beskyttelse

Justerbar dobbel stang

Størrelse og vekt

Emballasjemål (B x H x L): 37 x 46 x 64,5 cm

Produktmål (B x H x L): 33 x 173 x 37 cm

Garanti

To års verdensomspennende garanti

Utforming

Farge: Hvit og lilla

Støtte for stryking

StyleBoard

* Test utført av ekstern organisasjon etter

bakterietypene E. coli 8099, gule stafylokokker ATCC

6538 og Candida albicans ATCC 10231 med ett minutts

damptid.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten

varsel. Varemerker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive eiere.

Utgivelsesdato

2020‑01‑16

Versjon: 9.1.1

EAN: 08 71010 38790 77

www.philips.com

http://www.philips.com/

