
 

 

Philips 7400 series
Stoomgenerator met 
stoom onder druk

4,5 bar
ECO
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Snel en krachtig strijken

In 2 minuten klaar voor gebruik, bijvullen kan op elk moment
De Philips 7400-serie is gemaakt om het strijkproces te versnellen en is binnen 2 minuten klaar voor 

gebruik. Met stoom onder druk kunt u met dit strijkijzer sneller strijken doordat de stoom dieper in de 

stof doordringt, en dankzij de grote waterinlaat kunt u het waterreservoir snel en eenvoudig bijvullen.

Snel en krachtig strijken
• Stoomdruk van maximaal 4,5 bar voor snel strijken
• Continue stoom tot 120 g/min
• Verticale stoom voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken

Comfortabel strijken
• Lichtgewicht strijkijzer voor moeiteloos strijken
• De SteamGlide-zoolplaat is een Philips-zoolplaat van topkwaliteit

Gebruiksvriendelijk
• Snel beginnen: minder dan 2 minuten opstarttijd
• U kunt op elk moment het waterreservoir bijvullen, zelfs tijdens het strijken
• Permanente antikalktabletten in het apparaat verminderen de kalkaanslag



 Continue stoom

Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. De 
unieke technologie in een Philips-strijkijzer met 
stoomgenerator genereert krachtige stoom 
waardoor u eenvoudiger, beter en sneller kunt 
strijken.

SteamGlide-zoolplaat

De SteamGlide is de beste Philips-zoolplaat voor uw 
stoomstrijkijzer: bijzonder krasbestendig, soepel 
glijdend en zeer eenvoudig schoon te maken.
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Snelle en krachtige verwijdering van 
kreuken
• Zoolplaat: SteamGlide
• Stoomproductie
• Continue stoomproductie: 120 g/min
• Verticaal stomen
• Druk: Tot 4,5
• Stoomtip
• Vermogen: 2400 W

Gebruiksvriendelijk
• Capaciteit waterreservoir: 1000 ml
• Water bijvullen en legen: Extra grote vulopening
• Elk moment bij te vullen
• Opwarmtijd: 2 min.
• Opbergen slang: Bevestigingsclip

• Netsnoerlengte: 1,8 m
• Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer 

voor veel bewegingsvrijheid (180 graden)
• Lengte van de slang: 1,7 m

Ontkalkingsfunctie
• Geschikt voor kraanwater
• Calc-Clean-oplossing: Antikalktabletten + 

schoonspoelen

Technische specificaties
• Voltage: 220 - 240 volt
• Afmetingen van het product: 42,9 x 40 x 20,6 cm
• Gewicht van strijkijzer: 1,2 kg
• Gewicht van strijkijzer + voet: 4,5 kg
•

Specificaties
Stoomgenerator met stoom onder druk
4,5 bar ECO
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