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Vadderad matta att
hänga bakom plagget för
att skydda väggen och
ge stöd när man ångar/
Borstmunstycke.

Kombinerad färvaringspåse/Handske för att
skydda handen från
brännskador om man
sätter handen bakom
tyget när man ångar/
Borstmunstycke.

Borstmunstycke/
Värmetålig säkerhetshandske/Värmetålig
påse.

Adapter för att använda
vanlig vattenflaska
istället för vattentank/
Borstmunstycke/
Kraghjälp (en slags
plastbricka) som kan
stödja plagget vid
ångning av t.ex krage
och ﬁckor.

Två olika borstmunstycken Klämma som
används för att få
pressveck.

Borstmunstycke/
Dörrkrok/Ångskydd.

Borstmunstycke/
Luddborste.

Borstmunstycke.
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Nej, endast upprätt.

Ja, så länge det är mycket
vatten i behållaren.
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Nej, endast upprätt.
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Jämnt ångflöde, lätt att
få bra resultat. Behöver
aldrig pausa för att göra
ånga. Stor behållare,
lätt att fylla på och
tömma vatten. Bra med
egen strykmatta.
Avkalkningsfunktion.

Jämnt ångflöde, lätt att
få bra resultat.Bra med
värmeskyddande
vante/påse att hålla
bakom.

Jämnt och lagom
ångflöde, enkelt att få
bra resultat. Bra med
värmeskyddande vante
och påse att hålla
bakom.

Behöver aldrig pausa
för att göra ånga. Lätt
att fylla på vatten.
Kommer mycket ånga.
Bra med låsfunktion på
ångkanppen, ger
möjlighet att variera
greppet.

Lätt att få ganska bra
resultat.

Behöver aldrig pausa
för att göra ånga.
Puttrar på som en
gammal båtmotor, hög
mysfaktor.

Smidig form. Extra bra
med strykjärnsform när
man har något bakom
att stryka mot.

Kraftfull ånga, lätt att
jobba med pga låg vikt.

Lite tung att jobba med
länge.

Kräver destilerat vatten.
Skvätter lite vatten då
och då på plagget.
Minus för liten behållare
med litet hål vilket gör
det svårt både att fylla
på och tömma vatten.

En av de tyngsta.

Hostar vatten på
plagget. Måste ladda
om ofta, men svårt att
se när det är dags pga
lampans placering.

Ångan sprutar vilt,
lätt att bränna sig.
Läcker vatten på
plagget. Lite tung.

Ångan kommer stötvis
och fungerar bara när
man har på varmaste
läget, men då blir
metallplattan för varm
för viskosblusen.

Stötvis ångflöde och
behöver pausa för att
göra ånga ofta. Saknar
metallplatta att stryka
ut svåra veck med.

PRODUKTINFORMATION
Uppvärmningstid (deklarerad) i sekunder
Effekt (W)

Extrautrustning som följer med

Mått LxBxD i cm
Vikt (uppmätt, exkl tilbehör) i g
Volym vattenbehållaren i ml
Sladdlängd i cm
Kan användas i både vertikalt
och horisontellt läge.

ANVÄNDARBEDÖMNING SKALA 1 TILL 10, DÄR 10 ÄR BÄST
Tillbehör och bruksanvisning
Användarvänlighet
Strykresultat

MÄTVÄRDEN OCH KOMMENTARER
Uppvärmningstid (uppmätt) i sekunder

Vattnet tar slut fort.

Fakta och bild: Testfakta i december 2019

