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Steamer

GC524/66

Enkel borttagning av veck varje dag
Tack vare ånglösningar
Steamern Philips EasyTouch Plus är utformad för enkel borttagning av veck varje dag. Med en mängd olika ånglösningar är den
perfekt för snabba uppfräschningar och ömtåliga och svårstrukna kläder.
Fördelar

Effektivare med mindre ansträngning
• Fem ångnivåer för olika typer av tyg
• Justerbar stång för olika höjdinställningar
• Täcker mer i ett drag med 25 % större* ångplatta
• Särskild galge
• Stödtillbehör för otroliga resultat – riktigt enkelt

Tillförlitlig och säker
• Handske som extra skydd under strykningen
• Säker att använda på alla plagg

Enkel veckborttagning
• Funktion för enkel avkalkning för längre produktlivslängd
• Tygborste för att ångan ska tränga in bättre
• Stor löstagbar vattentank för enkel påfyllning när som helst
• Perfekta pressveck utan krångel med pressveckstillbehöret
• Kraftfull konstant ånga för effektiv veckborttagning

EasyTouch Plus

Funktioner
5 ångnivåer

Stor löstagbar vattentank

Ställ in önskad ångnivå för optimala resultat på olika typer av kläder.

Stor löstagbar och genomskinlig vattentank som är perfekt när du behöver
ånga en längre stund. Enkel påfyllning med stort påfyllningshål.

Justerbar stång

Perfekta pressveck utan krångel

Inbyggd justerbar stång att hänga dina plagg på när du använder steamern. Den
är hopfällbar för enkel förvaring.

Perfekta pressveck utan krångel med pressveckstillbehöret.

25 % större ångplatta

Kraftfull konstant ånga

DailyTouch-steamern är utrustad med 25 % större ångplatta jämfört med de
tidigare modellerna. Det gör att du kan ånga en större yta i ett drag vilket
effektiviserar processen.

Kraftfull konstant ånga blåses genom munstyckena, vilket gör att du kan ta
bort veck med bara några drag.

Funktion för enkel avkalkning

Förläng apparatens livslängd genom att använda funktionen för enkel
avkalkning regelbundet.
Tillbehörsborste

Säker att använda på alla plagg

Steamern kan användas på alla tyger. Den är perfekt för ömtåliga material som
siden och cashmere.
Särskild galge

Använd tillbehörsborsten till tjockare plagg som ytterrockar, så tränger ångan
in bättre och resultatet blir jämnare.
Handske som extra skydd

Med den särskilda galgen kan du enkelt hänga upp dina plagg, t.ex. skjortor,
klänningar och byxor, när du använder steamern.
Stödtillbehör
En handske medföljer som skyddar handen under strykningen.

Det är viktigt med stöd under ångningen för att uppnå bättre resultat. Tack
vare det kompletterande stödtillbehöret är det nu enklare att få riktigt bra
resultat.
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specifikationer
Tänk på att det här är en broschyr före försäljning. Innehållet i den här broschyren är korrekt så vitt vi känner till enligt ovan nämnda datum och land. Innehållet i den här broschyren kan
komma att ändras utan föregående meddelande. Philips tar inget ansvar för innehållet i den här broschyren.

Snabb borttagning av veck
Konstant ånga
Effekt
Klar att använda
Justerbar ånga
Justerbara ångnivåer
Vertikal ånga
Spänning

32 g/min
1 600 W
< 1 min
5 nivåer
Ja
Ja
220-240 V

Medföljande tillbehör
Justerbar stång
Borste
Galge
Handske som extra
skydd
Veckfunktion

Lättanvänd
Spara på alla material
Vattentankskapacitet
Löstagbar vattentank
Inbyggd stickkontakt
Ångslang av silikon
Kranvatten lämpligt

Även ömtåliga tyger, som siden
1 600 ml
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja

Garanti
2 års världsomfattande garanti

Ja

Grön effektivitet

Avkalkningshantering
Avkalkning och
rengöring

Ja
Ja
Ja
Ja

Produktförpackning
Användarhandbok

100 % återvinningsbar
100 % återvunnet papper

Enkel avkalkning

* Jämfört med den tidigare modellen GC506
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