
Stoomstrijkijzer

3300 series

 

Snoer van 3 m

 
GC3332

Fantastisch resultaat, minimale inspanning
3 x makkelijker

Dit stoomstrijkijzer van Philips biedt u niet alleen meer gebruiksgemak dankzij de grote waterinlaat, het extra

lange snoer en de waterniveau-indicator; met de nieuwe SteamGlide-zoolplaat kunt u bovendien nog

gemakkelijker en gladder strijken!

Komt ook op moeilijk bereikbare plaatsen

Spitse voorkant om moeilijk bereikbare plekjes te strijken

Veilig strijken

Het Drip Stop-systeem voorkomt dat er water op uw kleding komt

Comfortabel strijken

Zachte handgreep voor blijvend comfortabel strijken

Minder navullen dankzij het extra grote waterreservoir van 300 ml

Extra lang snoer van 3 meter voor maximaal gebruiksgemak

Extra duidelijke indicator voor goed zichtbaar waterniveau

Soepel glijden over alle stoffen

De SteamGlide-zoolplaat is een Philips-zoolplaat van topkwaliteit

Langere levensduur

Double Active Calc System voorkomt kalkaanslag



Stoomstrijkijzer GC3332/02

Kenmerken Specificaties

Waterreservoir van 300 ml

Minder vaak bijvullen dankzij het grote

waterreservoir van 300 ml, dus u strijkt meer

kleren in één enkele beurt.

Extra lang snoer van 3 meter

Met het extra 3 m lange snoer van uw Philips-

strijkijzer komt u gemakkelijk bij de randen van

de strijkplank en zelfs verder!

Goed zichtbaar waterniveau

Dankzij de extra duidelijke indicator van uw

Philips-strijkijzer is het waterniveau altijd goed

zichtbaar, zodat u in één oogopslag weet of er

nog voldoende water in het reservoir zit.

Spitse voorkant

Dankzij de unieke spitse voorkant strijkt u zelfs

de moeilijkst bereikbare plekjes.

SteamGlide-zoolplaat

De SteamGlide is de beste Philips-zoolplaat

voor uw stoomstrijkijzer: bijzonder

krasbestendig, soepel glijdend en zeer

eenvoudig schoon te maken.

 

Comfortabel strijken

Extra comfort: Snoer voor maximale

bewegingsvrijheid (360 graden), Extra

duidelijke waterniveau-indicator, Zachte

handgreep

Antikalksysteem: Dubbelactief

antikalksysteem

Snoerlengte: 3 m

Geen lekkage: Drip Stop-systeem

Capaciteit waterreservoir: 300 ml

Kreuken verwijderen

Continue stoom: Tot 35 g/min

Voor moeilijk bereikbare plekjes: Spitse

voorkant

Spray

Stoomstoot: Tot 95 g/min

Verticale stoom

Gebruiksvriendelijk

Eenvoudig op te stellen en op te bergen:

Extra grote waterinlaat, Geïntegreerde

snoeropbergruimte

Snelle opwarming

Soepel glijden

Zoolplaat: SteamGlide-zoolplaat

Technische specificaties

Frequentie: 50-60

Vermogen: 2300

Voltage: 220 - 240

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van het product: 328 x 129 x 163

Gewicht van het product: 1,64
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