
 

Handhållen steamer

8000 Series

 
Ånga plagg som hänger eller
ligger

Ånga upp till 32 g/min

Avkalkningsteknik

Inga brännmärken – garanterat

 

GC800/80

Kraftfull och smidig för snabba resultat varje dag

Ingen strykbräda behövs!

Philips nya 8000-serie tar snabbt och enkelt bort skrynklor från kläderna – upp till

fem plagg samtidigt, och ingen strykbräda behövs. Den kan användas på alla

tyger, även ömtåliga, och ger inga märken eller brännskador.

Kraftfull och snabb

kraftfull ånga på 32 g/min för snabba resultat

Klar att använda på 60 sekunder

Varm sula för snabba resultat

Tar enkelt bort skrynklor

Ånga kläder som hänger eller ligger mot en plan yta

Unik avkalkningsteknik

Vattenbehållare på 230 ml

Fräschar upp kläderna utan tvätt eller kemtvätt

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

Säkert för alla strykbara material

Inga brännmärken – garanterat, med OptimalTemp-tekniken



Handhållen steamer GC800/80

Funktioner

Kraftfull och snabb

Kraftfull ånga på upp till 32 g/min för snabba

resultat varje dag.

Klar på 60 sekunder

Klar att använda på bara 60 sekunder.

Varm sula för snabba resultat

Ångstryk din outfit på så bara 3 minuter**. Den

uppvärmda sulan förhindrar att plaggen

kondenseras för snabbt resultat.

Ånga plagg som hänger eller ligger mot en

plan yta

Ånga kläderna när de hänger eller ligger mot

en plan yta med vår uppvärmda sula. Ingen

strykbräda behövs!

Unik avkalkningsteknik

Tack vare den patenterade och unika

avkalkningstekniken håller apparaten längre

med samma ångprestanda.

Vattenbehållare på 230 ml

12 minuter ångstrykning utan avbrott! Med

vattenbehållaren på 230 ml kan du ångstryka

upp till fem plagg eller två outfits utan att du

måste fylla på. Det är mer än tillräckligt för

snabba uppfräschningar innan du lämnar

huset.

Ånga dödar 99,9 % av alla bakterier*

De senaste månaderna har vi börjat leta efter

mer hälsosamma och hygieniska lösningar.

Vårt handhållna ångstrykjärn dödar upp till

99,9 % av bakterierna*. Du kan till och med

ångstryka dina gardiner och sänglakan.

Säkert för alla strykbara material

Inga brännmärken – garanterat, med

OptimalTemp-tekniken. Steamern kan

användas på alla tyger. Den är perfekt för

ömtåliga material som siden och cashmere.



Handhållen steamer GC800/80

Specifikationer

Teknik

För alla strykbara tyger

Inga brännmärken

OptimalTEMP-teknik

Snabb borttagning av veck

2-i-1-funktion

Effekt: 1 600 W

Klar att använda: 1 min

Ånga när det behövs

Justerbar ånga: 2 nivåer

Vertikal ånga

Spänning: 220 V

Lättanvänd

Vattentankskapacitet: 230 ml

Droppstopp

Sladdlängd: 2,5–3 m

Klar att använda: Indikatorlampa

Fyll på när som helst under användning

Ångslang av silikon

Spara på alla material: Även ömtåliga tyger,

som siden

Avkalkningshantering

Avkalkning och rengöring: Avkalkningsteknik

Medföljande tillbehör

Borste

Garanti

2 års världsomfattande garanti

* Testad i en minut stationärt av ett externt organ

avseende bakterietyperna Escherichia coli 8099,

Staphylicoccus aureus atcc 6538, Canidia albicans atcc

10231.

* *T-shirt (dam) i bomull och knälång kjol testade på

Philips labb med maximal ånghastighet
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