
 

 

Philips ComfortTouch
Steamer

Extra stor vattentank på 1,8 l 
Konstant ångutsläpp på 40 g/min
Fem ånginställningar för olika 
tyger 
Flexibelt  steamerhuvud 
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a hand om dina kläder med stil 
d Philips ComfortTouch standing steamer kan du förlänga livstiden på dina plagg och steama allt från 

sliga sidenplagg till kashmir och ullkappor, utan att riskera brännmärken. Det kraftfulla ångutsläppet 

 40 g/min fräschar upp dina plagg och tar bort veck och skrynklor. Tack vare den stora vattentanken 

 du steama hela garderoben! Det rörliga steamerhuvudet och en extra lång steamer board gör att 

 kan få samma proffsiga resultat som i klädbutikerna. Den snygga designen gör dessutom steamern 

rfekt att ha stående framme i sovrummet eller i en walk in closet. 

Snabb veckborttagning
• Tygborsten gör att ångan tränger djupare in i tjocka plagg
• Extra lång StyleBoard ger bättre resultat från topp till tå
• Kraftfull och konstant ånga ger snabb veckborttagning

Tillförlitlig och säker
• PVC-fri ångslang i silikon
• Easy Rinse-avkalkning ger många års effektiv användning
• Växlar automatiskt till standbyläge så att du inte behöver oroa dig
• Säker på alla strykbara material, garanterat inga brännskador

Effektivare med mindre ansträngning
• Fem ånginställningar för olika typer av plagg
• Med Hang&Lock sitter galgen säkert på plats



 Automatisk avstängning

Steamern växlar automatiskt till standbyläge 
när vattentanken är tom, så du behöver inte 
oroa dig även om du glömt bort att stänga av 
den.

Säker för alla strykbara material

Ångstrykjärnet kan användas på alla strykbara 
tyger och kläder. Ångplattan kan säkert tryckas 
mot kläderna utan risk för brännskador – en 
fantastisk lösning för ömtåliga tyger som siden.

Easy Rinse-avkalkning

Förläng apparatens livslängd genom att 
använda avkalkningsfunktionen Easy Rinse 
regelbundet.

PVC-fri ångslang i silikon

Ångslangen är tillverkad av silikonmaterial som 
är det säkra och hälsosamma alternativet när 
du använder ånga. Din familjs hälsa och 
säkerhet är viktig, därför används ingen PVC i 
ångslangen.

Extra lång StyleBoard
En extra lång StyleBoard ger tillförlitlig support 
under ångbehandlingen. Tryck helt enkelt tyget 
mellan ångplattan och brädan för en enklare 
ångbehandling som ger tydliga resultat från 
topp till tå.

Kraftfull konstant ånga

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

Tillbehörsborste

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

Fem ånginställningar

Ställ in önskad ånginställning för att få optimala 
resultat på olika plagg. Använd lite ånga för 
tunnare plagg och en mer kraftfull inställning 
för tjockare plagg och rockar.

Hang&Lock

Vår unika Hang&Lock-funktion ser till att 
galgen hänger på plats under ångbehandlingen. 
Den förhindrar att galgen svajar eller faller av.
GC557/30

Funktioner
Steamer
Extra stor vattentank på 1,8 l 
 Konstant ångutsläpp på 40 g/min 
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Brädskydd
• Övre lagret: 100 % bomull

Stöd för strykning
• StyleBoard

Design
• Färg: White och Purple Magic

Lättanvänd
• Säker för alla strykbara material: Även ömtåliga 

tyger, som siden
• Vattentankskapacitet: 1 800 ml
• Löstagbar vattentank
• Sladdlängd: 1,6 m
• Slanglängd: 1,3 m
• Hang&Lock
• Ångslang av silikon
• Automatisk avstängning

Tillbehör som medföljer
• Borste
• Galge

• Handske som extra skydd
• Justerbar dubbelstång

Garanti
• 2 års världsomfattande garanti

Teknik
• FlexHead

Snabb borttagning av veck
• Effekt: Max 2 000 W
• Konstant ånga: upp till 40 g/min
• Spänning: 220 - 240 V
• Klar att använda: < 1 minute(s)
• Justerbar ånga: 5 nivåer

Avkalkningshantering
• Avkalkning och rengöring: Enkel sköljning

Storlek och vikt
• Förpackningens mått (BxHxD): 37x46x64.5 cm
• Produktmått (BxHxD): 33x173x37 cm
•
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Specifikationer
Steamer
Extra stor vattentank på 1,8 l 
 Konstant ångutsläpp på 40 g/min 

* Testad av externt organ avseende bakterietyperna Escherichia coli 
8099, staphylicoccus aureus atcc 6538, canidia albicans atcc 10231 
med 1 minuts ångtid.
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