
 

 

Philips Steam&Go
Handhållen steamer

Konstant ångutsläpp på 20 g/min

Tar bort bakterier och lukt 
Större vattentank på 70 ml
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äscha upp snabbt och enkelt  
d Philips Steam & Go steamer kan du fräscha upp din garderob och förlänga livslängden på dina 

desplagg. Steama allt från känsliga sidenplagg till kashmirtröjor, ullkappor och gardiner, utan att riskera 

gra som helst brännmärken. Det blir inte bara roligare att ta hand om dina kläder, du slipper även allt 

ngel med att släpa fram strykbrädan. Äntligen kan du ta hand om dina mest svårstrukna plagg och 

na med de där snabba sista-minuten-uppfräschningarna på morgnarna! Den kompakta designen gör 

ssutom steamern smidig att använda, förvara och ta med på resan. 

Snabb strykning
• Automatisk konstant ånga för enkel strykning
• Tillbehörsborste för tjockare tyger

Enkel och säker att använda
• Säker på alla strykbara material, garanterat inga brännskador
• Ingen strykbräda behövs
• Kompakt design för bekväm användning, förvaring och transport
• Löstagbar vattentank för enkel påfyllning
• Tre m sladd för längre räckvidd

Fräschar upp kläderna utan tvätt eller kemtvätt
• Konstant ånga tar bort lukter och dödar 99,9 %* av bakterierna



 Konstant ånga

En elektronisk pump tillhandahåller 
automatiskt konstant ånga för enkel och snabb 
strykning.

Tillbehörsborste

Borsttillsatsen öppnar tygets fibrer och 
möjliggör bättre ånginträngning. Den är särskilt 
lämpad för tjockare plagg som jackor och 
rockar. Den kan också hjälpa till att ta bort 
smuts och fläckar.

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.

Ingen strykbräda behövs

Tack vare att ångstrykjärnet används på 
upphängda kläder behövs ingen strykbräda, 
vilket gör strykningen snabb och enkel.

Ergonomisk design

Den handhållna steamern är ergonomiskt 
utformad för att vara lätt, kompakt och 
bekväm att använda. Tryck bara på aktivatorn 
och se hur vecken försvinner.

Löstagbar vattentank

Du kan ta loss vattentanken och enkelt fylla på 
den under kranen.

3 m sladd

för längre räckvidd

99,9 % bakteriefri*

Het ånga, fräschar upp dina kläder och dödar 
upp till 99,9 % av alla bakterier*. Mindre 
frekvent tvättning och kemtvätt sparar tid och 
pengar och gör att kläderna håller längre.
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Funktioner
Handhållen steamer
Konstant ångutsläpp på 20 g/min
 Tar bort bakterier och lukt  
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Lättanvänd
• Säker för alla strykbara material: Även ömtåliga 

tyger, som siden
• Vattentankskapacitet: 70 ml
• Löstagbar vattentank
• Fyll på när som helst under användning
• Sladdlängd: 3 m
• Klar att använda: Indikatorlampa

Tillbehör som medföljer
• Borste
• Handske som extra skydd

Garanti
• 2 års världsomfattande garanti

Snabb borttagning av veck
• Effekt: 1 000 W
• Konstant ånga: Upp till 20 g/min
• Spänning: 220-240 V
• Klar att använda: < 1 minute(s)

Grön effektivitet
• Produktförpackning: 100 % återvinningsbar
• Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Storlek och vikt
• Förpackningens mått (BxHxD): 38 x 12,8 x 15 cm
•
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* 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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