
 

 

Philips 7000 Series
Handhållen steamer

Med justerbart ånghuvud

STH7060/80
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abbt och effektiv steaming

lt i din garderob kan nu vara redo att användas på ett ögonblick med Philips Handheld 
amer 7000-serien. Det justerbara huvudet och den spetsiga ångplattan tar bort veck 

abbt och bekvämt i alla vinklar, med OptimalTemp för att garanterat undvika brännskador.

Praktiskt och effektivt
• Konstant ånga som effektivt jämnar ut veck och skrynklor

Praktiskt och effektivt
• Spetsig form för att effektivt nå alla områden på kläderna

Praktiskt och effektivt
• 2 ånginställningar: ECO- och MAX-lägen för olika behov

Praktiskt och effektivt
• Justerbart ånghuvud för enkel och effektiv steaming

Praktiskt och effektivt
• Utbytbara behållare på 100 ml/200 ml så att du kan steama mer 



 Unikt justerbart huvud

Det innovativa, justerbara huvudet gör att du 
kan släta ut veck i alla vinklar, så att du kan 
steama både vertikalt och horisontellt – helt 
efter vad som passar dig bäst!

Spetsig ångplatta

Ångplattan är spetsigt utformad så att du 
enkelt kan släta ut rynkor och veck med extra 
precision på svåråtkomliga ställen som vid 
knappar, kragar och plisseringar.

Klar att använda på 30 sekunder

När du behöver steama något är steamern 
klart att använda på bara 30 sekunder. Lampan 
anger när du kan börja och sedan är du klar på 
nolltid. Perfekt när du vill byta kläder i sista 
minuten.

OptimalTEMP-teknik

OptimalTEMP-tekniken garanterar att det inte 
blir några brännmärken på något strykbart 
material, så du kan njuta av bekymmersfri 
ångning.

Upp till 28 g/min konstant ånga

Upp till 28 g/min konstant, kraftfull ånga får 
tygfibrerna att mjukas upp så att alla veck 
snabbt kan jämnas ut och dina plagg kan ser så 
bra ut som möjligt.

Två utbytbara vattenbehållare

Vad du än behöver släta ut skrynklor ifrån så 
klarar steamern det. Med utbytbara 
vattenbehållare på 100 ml och 200 ml kan du 
släta till hela din outfit i en och samma omgång.

Dödar 99,9 % av alla bakterier*

Förutom att jämna ut skrynklor fräschar 7000-
serien också upp kläderna (och heminredning, 
gardiner och leksaker) och tar bort lukter 
genom att ta kål på upp till 99,9% av alla 
bakterier*.

Två ånginställningar

2 ånginställningar: ECO-läge som sparar vatten 
utan att kompromissa med steamresultatet, 
samt MAX-läge med extra ångkraft.

Ingen strykbräda behövs

7000-serien är kompakt och därför en perfekt 
bärbar lösning för att steama dina kläder när 
och var som helst. Du behöver ingen 
strykbräda.
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Lättanvänd
• Vattentankskapacitet: 100 ml/200 ml
• På/av-knapp
• Löstagbar vattentank
• Fyll på när som helst under användning
• Kranvatten lämpligt
• Klar att använda: Indikatorlampa
• Uppvärmningstid: 30 sekunder
• Sladdlängd: 2,5 m

Tillbehör som medföljer
• Handske som extra skydd
• StyleMat

Snabb och kraftfull veckborttagning
• Konstant ångavgivning: Ja 28 g/min
• Vertikal ångstrykning
• Horisontell ångkokning

Teknik
• OptimalTEMP-teknik
• För alla strykbara tyger
• Inga brännmärken

Design
• Färg: Svart

Resultatkvalitet
• Ångplatta: Metall
• Spänning: 220–240 V
• Effekt: 1500 W

Storlek och vikt
• Produktmått (BxHxD): 129 x 141 x 355 mm
•
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* Testat av tredjepartsinstitut avseende bakterietyperna Escherichia 
coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans 
ATCC 10231 med 1 minuts ångtid.

* * Jämfört med Philips GC362, baserat på interna testrapporter från 
Philips

http://www.philips.com

