Stoomstrijkijzer
EasySpeed
35 g/min. stoom; stoomstoot
van 120 g
Keramische zoolplaat
Antikalk2300 watt

GC2045/26

Snel, van begin tot eind
5 manieren om sneller te strijken
Met het EasySpeed Plus-strijkijzer kunt u het strijken versnellen dankzij de Triple
Precision-voorkant, gelijkmatige warmteverspreiding over de zoolplaat, continue
stoom, stoomstoten en een hoog vermogen.
Eenvoudig kreukels verwijderen
Vermogen tot 2300 W voor constant hoge stoomproductie
Stoomstoot tot 120 g
Continue stoomproductie tot 35 g/min
Keramische zoolplaat voor betere glijprestaties
Verticale stoom voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken
Langere levensduur
Calc-Clean-schuif om kalk eenvoudig uit uw strijkijzer te verwijderen
Veilig strijken
Robuuste hielsteun voor verbeterde stabiliteit
Comfortabel strijken
Hittebestendige opbergdoos voor eenvoudig opbergen
Het Drip Stop-systeem voorkomt dat er water op uw kleding komt
Gelijkmatige stoomverdeling voor eﬃciënt strijken

Stoomstrijkijzer

GC2045/26

Kenmerken
Vermogen tot 2300 W

Keramische zoolplaat

Robuuste hielsteun
Dit strijkijzer heeft een speciaal ontworpen
extra grote hielsteun die extra stabiliteit biedt
als het strijkijzer in verticale positie staat.
Hittebestendige opbergdoos

Vermogen tot 2300 W voor constant hoge
stoomproductie.

Keramische zoolplaat is krasbestendig, glijdt
soepel en is gemakkelijk schoon te maken.

Stoomstoot

Verticale stoom

Met de stoomstoot van 120 g van het strijkijzer
kunt u zelfs de meest hardnekkige kreuken
probleemloos verwijderen.

Dit Philips-strijkijzer heeft een verticale
stoomfunctie voor het verwijderen van kreuken
uit hangende kledingstukken.

Stoomproductie tot 35 g/min

Calc-Clean-schuif

Continue stoomproductie tot 35 g/min geeft u
de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken
eﬃciënt te verwijderen.

Dit stoomstrijkijzer kan worden gebruikt met
gewoon kraanwater. Met de Calc-Cleanschuifknop verwijdert u eenvoudig kalkaanslag
uit uw strijkijzer. Om het Philipsstoomstrijkijzer in optimale conditie te houden,
gebruikt u deze functie eens per maand
wanneer u gewoon kraanwater gebruikt.

Deze hittebestendige opbergdoos is ontworpen
om uw hete strijkijzer eenvoudig te kunnen
opbergen. Voor optimale prestaties en
een langere levensduur van uw doos haalt u
de stekker van het strijkijzer uit het stopcontact
en leegt u het waterreservoir voor u het
strijkijzer opbergt. Als u een heet strijkijzer in
de doos zet, wordt de bodem van de doos ook
warm aan de buitenkant, maar hier kunt u zich
niet aan branden.
Drip Stop-systeem

Dankzij het Drip Stop-systeem kunt u ﬁjne
stoﬀen op lage temperatuur strijken zonder dat
u zich zorgen hoeft te maken over
watervlekken.
Gelijkmatige stoomverdeling
Dankzij het met zorg vervaardigde
zoolplaatontwerp wordt stoom gelijkmatig over
de zoolplaat verdeeld. Op deze manier hoeft u
minder bewegingen te maken om
kledingstukken gelijkmatig te bevochtigen en
daardoor bent u sneller klaar met strijken.

Stoomstrijkijzer
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Speciﬁcaties
Comfortabel strijken
Snoerlengte: 1,8 m

Spray
Vermogen: 2300 W
Stoomproductie

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken
Zoolplaat: Keramische zoolplaat
Continue stoomproductie: 35 g/min
Stoomstoot: 120 g
Verticaal stomen
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Gebruiksvriendelijk
Capaciteit waterreservoir: 270 ml
Druppelstop
Voor moeilijk bereikbare plekjes: Triple
Precision-voorkant
Ontkalkingsfunctie
Calc-Clean-oplossing: Zelfreiniging

