
 

 

Philips
Håndholdt stofdamper

Konstant dampsky på 20  g/min

Fjerner bakterier og lugt
Vandtank på 60 ml 

GC299/40
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pfrisker tøjet hurtigt og enkelt
d Philips håndholdte stofdamper kan du opfriske din garderobe og forlænge dit tøjs levetid. Steam 

 fra sarte stofmaterialer som blonder til at kashmir trøjer, uldjakker og gardiner uden at risikere 

ndmærker. Du kan roligt tage hånd om dit tøj alt mens du slipper for at bruge strygebrættet. Endelig 

 du tage hånd om dit mest besværlig tøj  og samtidig også have tid til klare de  sidste opfriskninger 

 morgenen! Det kompakte design gør steameren nem at bruge, gemme væk og tage med på en 

se.

Hurtig fjernelse af folder
• Automatisk, konstant damp for nem udglatning af folder
• Børstetilbehør til tykkere stoftyper

Brugervenlig og sikker
• Sikker på alle tekstiler, der tåler strygning, med garanti ingen skader på tøjet pga. høje 

varmegrader
• Intet behov for strygebræt
• Kompakt design til praktisk brug, opbevaring og transport
• 2 m ledning for længere rækkevidde

Opfrisker tøjet uden vask eller kemisk rensning
• Konstant damp fjerner lugte og dræber 99,9 %* af bakterierne



 Konstant damp

En elektrisk pumpe giver automatisk konstant 
damp for nem og hurtig udglatning af folder.

Børstetilbehør

Børstetilbehøret åbner stoffets fibre og giver 
mulighed for bedre dampgennemtrængning. 
Det er især godt til tykkere tøj som f.eks. 
jakker og frakker. Det kan også hjælpe med at 
fjerne snavs og pletter.

Sikkert på alle tekstiler, der tåler 
strygning

Damperen er sikker at anvende på alle tekstiler 
og alt slags tøj, der tåler strygning. Damppladen 
trykkes sikkert ned mod tøjet uden risiko for, 
at tøjet tager skade pga. høje varmegrader – en 
fantastisk løsning til sarte tekstiler som f.eks. 
silke.

Intet behov for strygebræt

Brug af en tøjdamper på tøj, der hænger, 
eliminerer behovet for et strygebræt, så 
udglatning af folderne klares nemt og uden 
besvær.

Ergonomisk design

Den håndholdte tøjdamper er ergonomisk 
udformet og let, kompakt og behagelig at 
bruge. Tryk blot på udløseren, og se folderne 
forsvinde.

2 m ledning

For længere rækkevidde

99,9 % bakteriefri*

Varm damp opfrisker tøjet og dræber op til 
99,9 % af bakterierne*. Mindre hyppig vask og 
kemisk rensning sparer tid og penge og får 
tøjet til at holde længere.
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Nem at anvende
• Sikkert på alle tekstiler, der tåler strygning: Selv 

sarte tekstiler som silke
• Kapacitet: Vandtank: 60 ml
• ikke-aftagelig vandtank
• Påfyld når som helst under brug
• Netlednings længde: 2 m
• Klar til brug: Lysindikator

Inklusive tilbehør
• Børste

Hurtig fjernelse af folder
• Strøm: 1000 W

• Konstant damp: Op til 20 g/min
• Spænding: 220-240 V
• Klar til brug: &lt;1 min

Størrelse og vægt
• Emballagens mål (B x H x L): 38 x 12,8 x 15 cm

Grøn effektivitet
• Produktemballage: 100 % genanvendelig
• Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Garanti
• 2 års verdensomspændende reklamationsret
•
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* Testet af eksternt organ for bakterietyperne Escherichia coli 8099, 
Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 
med 1 minuts dampning.
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