Philips Azur Advanced
Stoomstrijkijzer met
OptimalTEMP Refurbished

3000 W
55 g/min continue stoom
Stoomstoot 240 g
SteamGlide Advanced-zoolplaat

GC4937

Nieuwe generatie strijkijzer voor sneller uitstekende resultaten*

Geen brandplekken
Strijk alles, van jeans tot zijde, zonder kans op schroeiplekken* dankzij de OptimalTEMPtechnologie. De stoomproductie dringt nu tot 20% dieper door in het materiaal
waardoor kreuken sneller verdwijnen.*
Eenvoudiger en sneller strijken
• Diep doordringende stoom, voor snellere geweldige resultaten
• De stoomstoot van tot 240 g verwijdert moeiteloos de meest hardnekkige kreuken
• De stoomproductie van 55 g/min. duwt tot wel 20% meer stoom door de stof*
• 3000 W voor snelle opwarming en krachtige uitvoering
Comfortabel strijken
• Smart Calc Clean-herinnering om kalk uit het strijkijzer te verwijderen
• Strijkijzer schakelt zichzelf automatisch uit indien u het even niet gebruikt
• SteamGlide Advanced-zoolplaat, ultiem soepel glijden en duurzaamheid
Intelligent strijken voor ultiem gemak
• OptimalTEMP-technologie: gegarandeerd geen brandplekken, geen instellingen

Stoomstrijkijzer met OptimalTEMP - Refurbished

GC4937/20R1

3000 W 55 g/min continue stoom, Stoomstoot 240 g, SteamGlide Advanced-zoolplaat

Kenmerken
Diep doordringende stoom
Dankzij het speciale ontwerp voor het
maximaal doordringen van stoom, nu tot wel
20%* meer stoom door de stoffen voor het
beste resultaat, sneller

Autom. uit

Continue stoom tot 55 g/min.

Het strijkijzer wordt vanzelf uitgeschakeld als u
het even niet gebruikt. Als het op de zoolplaat
staat, wordt het automatisch na 30 seconden
uitgeschakeld. Op de steun wordt het
automatisch na 8 minuten uitgeschakeld.

Sterke en consistente stoomproductie
waardoor nu tot wel 20% meer stoom in stof
doordringt om kreuken sneller te verwijderen.

Smart Calc Clean-herinnering

Dit strijkijzer heeft een Smart Calc Cleanherinnering die aangeeft wanneer de machine
moet worden ontkalkt. Druk op de CalcClean-knop op het waterreservoir om de kalk
uit het strijkijzer te verwijderen voor
langdurige stoomprestaties.

3000 W voor snel opwarmen

SteamGlide Advanced-zoolplaat

Stoomstoot tot 240 g

Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige
prestaties zodat u snel klaar bent met strijken
Onze superieure SteamGlide Plus-zoolplaat
levert geweldige strijkprestaties op elke stof.
De roestvrijstalen voet is twee keer zo hard als
een normale aluminium voet en onze
gepatenteerde coating van zes lagen met
geavanceerde titanium laag glijdt moeiteloos
over uw kleding voor het snelste resultaat.
Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige
kreuken eenvoudig te verwijderen.

Stoomstrijkijzer met OptimalTEMP - Refurbished
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3000 W 55 g/min continue stoom, Stoomstoot 240 g, SteamGlide Advanced-zoolplaat

Specificaties
Technologie

• OptimalTEMP-technologie

• Extra grote vulopening
• Autom. uit

Snelle kreukverwijdering

Kalkbeheer

•
•
•
•

Continue stoom: 55 g/min
Vermogen: 3000 W
Stoomstoot: 240 g
Verticale stoom

Gebruiksvriendelijk
•
•
•
•
•

Naam zoolplaat: SteamGlide Advanced
Capaciteit waterreservoir: 330 ml
Extra stabiele steun voor onderkant van strijkijzer
Netsnoerlengte: 2,5 m
Druppelstop

• Schoonmaken en ontkalken: Zelfreiniging

Afmetingen en gewicht

• Productafmetingen (b x h x d): 33,3 x 17,5 x
13,5 cm

Garantie

• 2 jaar wereldwijde garantie

Milieuvriendelijke efficiëntie

• Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier
•
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* Op alle strijkbare stoffen
* Vergeleken met GC4910

