
 

 

Philips 6400 series
Strijksysteem met 
stoomdruk

70 g

GC6405
Verdubbel uw strijksnelheid met stoom onder druk
Compact en krachtig strijksysteem
Geniet van het gemak van een compact strijksysteem en verdubbel uw strijksnelheid met 
stoom onder druk.

Snel en krachtig strijken
• Stoomdruk van maximaal 4 bar voor snel strijken
• Continue stoom tot 70 g/min. voor het snel verwijderen van kreuken

Comfortabel strijken
• Ergonomisch en licht strijkijzer van 1,2 kg
• Soepel glijdende, duurzame, roestvrijstalen zoolplaat

Gebruiksvriendelijk
• Eenvoudig te installeren en op te bergen

Komt ook op moeilijk bereikbare plaatsen
• De stoomtip zorgt voor stoom op moeilijk te bereiken plaatsen



 Stoomdruk van maximaal 4 bar

Met stoomdruk strijkt u dubbel zo snel. Omdat de 
stoom onder druk staat, dringt deze tot diep in de 
vezels door. Zelfs de moeilijkste stoffen strijkt u snel 
en moeiteloos glad.

Ergonomisch strijkijzer

Dankzij het ergonomische ontwerp van het 
strijkijzer kunt u comfortabel strijken en belast u uw 
pols minder. De oplopende handgreep zorgt voor 
een natuurlijke positie, waardoor u uw pols minder 
belast tijdens het strijken. Het ontwerp van het 
strijkijzer voorkomt ook dat u steeds dezelfde 
beweging maakt wanneer u het strijkijzer op zijn 
achterkant zet. Het geringe gewicht van slechts 
1,2 kg garandeert optimaal strijkgemak.

Continue stoom tot 70 g/min.
Continue stoom tot 70 g/min. helpt alle kreukels 
efficiënt te verwijderen.

Eenvoudig te installeren en op te bergen

Eenvoudig te installeren en op te bergen

Roestvrijstalen zoolplaat

Soepel glijdende, duurzame, roestvrijstalen zoolplaat

Stoomtip

De unieke stoomtip van dit Philips-strijkijzer 
combineert de spitse voorkant van de zoolplaat met 
speciale lange stoomgaten in de top, om de kleinste 
en moeilijk bereikbare plaatsen te strijken voor het 
beste resultaat.
GC6405/03

Specificaties
Comfortabel strijken
• Geschikt voor kraanwater
• Extra lange slang voor maximaal gebruiksgemak: 

1,7 m
• Extra lang snoer voor maximaal gebruiksgemak: 

1,9 m
• Ergonomisch ontwerp van het strijkijzer: Strijkijzer 

met ergonomisch ontwerp voor comfortabel 
strijken

Veilig strijken
• Oververhittingsbeveiliging: Voorkomt dat de boiler 

oververhit raakt
• Vier rubberen voeten: Zodat de standaard niet 

wegglijdt

Gewicht en afmetingen
• Gewicht (incl. verpakking): 5,25 kg
• Pallet: 40 stk
• Afmetingen: 319 x 199 x 166 mm

Soepel glijden
• Zoolplaat met speciale laag voor soepel glijden

Eenvoudig installeren en opbergen
• Opbergen van snoer en slang: Geïntegreerde 

opbergruimte voor snoer en slang
• Compact ontwerp: Eenvoudig in gebruik en 

eenvoudig op te bergen door het compacte 
ontwerp

Technische specificaties
• Voltage: 230 V
• Frequentie: 50-60 Hz
• Vermogen van de boiler: 1370 W
• Vermogen van het strijkijzer: 800 W
• Opstarttijd: 6 minuut/minuten
• Capaciteit van de boiler: 800 ml

Alles in eigen hand
• 'Strijktemperatuur bereikt'-lampje

Langere levensduur
• Inox-boiler met extern verwarmingselement: Anti-

corrosie stoomkamer
• Calc-Clean: Reinig de boiler elke 10 sessies

Eenvoudig kreukels verwijderen
• Continue verticale stoom: Voor hangende 

kledingstukken
• Optimaal geplaatste openingen: Voor de beste 

stoomverspreiding

Komt ook op moeilijk bereikbare 
plaatsen
• Speciale vorm: Voor snel strijken langs knopen en 

zomen
• Stoomtip: Hiermee kunt u eenvoudig moeilijk 

bereikbare plaatsen strijken

Snel en krachtig strijken
• Continue stoom: tot 90 g/min.
• Stoomdruk: Maximaal 4 bar
•
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