
 

 

Philips EasySpeed 
Advanced
Stoomstrijkijzer

2400 W
stoomstoot van 180 g
40 g/min continue stoom
Keramische zoolplaat

GC2675
Sneller van begin tot eind

5 voordelen om sneller te strijken
Strijk sneller van begin tot eind: snelle opwarming, XL vulgat, krachtige stoomstoten voor 
hardnekkige kreuken, duurzame keramische zoolplaat voor soepel glijden en ons Drip 
Stop-systeem. Dat zijn vijf manieren om uw strijktijd verkorten.

Snel strijken
• 2400 W voor snelle opwarming in 30 seconden
• Stoomstoot van max. 180 g verwijdert moeiteloos de meest hardnekkige kreuken
• Stoomproductie tot 40 g/min. voor krachtige, stabiele strijkresultaten
• Extra grote waterinlaat voor snel bijvullen en legen
• Triple Precision-voorkant voor optimale controle en zichtbaarheid

Eenvoudig strijken
• Hittebestendige doos voor direct opbergen na het strijken
• Duurzame keramische zoolplaat voor soepel glijden
• Het Drip Stop-systeem voorkomt dat er water op uw kleding komt
• Minder navullen dankzij het extra grote waterreservoir van 300 ml
• Eenvoudig op te rollen snoer met klem voor snel en netjes opbergen

Uitstekende prestaties
• Calc Clean-schuifknop voor langdurige stoomprestaties



 2400 W voor snel opwarmen

Slechts 30 seconden opwarmen voor snel 
starten.

Stoomstoot tot 180 g

Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige 
kreuken eenvoudig te verwijderen.

Stoom tot 40 g/min

Sterke en consistente stoomproductie om 
kreuken sneller te verwijderen.

XL waterinlaat

Door een extra grote vulopening kan het 
waterreservoir snel worden bijgevuld en 
geleegd.

Triple Precision-voorkant

Het uiteinde is in drie opzichten nauwkeurig. 
Het heeft een spitse voorkant, een speciale 
knopenrand en slanke neus. Onze Triple 
Precision-voorkant helpt u zelfs de moeilijkste 
plekken te strijken, zoals knopen en plooien.

Hittebestendige opbergdoos

Deze hittebestendige opbergdoos is 
ontworpen om uw hete strijkijzer eenvoudig te 
kunnen opbergen, onmiddellijk na gebruik.

Keramische zoolplaat

Onze duurzame keramische zoolplaat glijdt 
goed op alle kledingstukken. De zoolplaat is 
niet-klevend, krasbestendig en eenvoudig 
schoon te houden.

Drip Stop-systeem

Ons Drip Stop-systeem voorkomt dat het 
strijkijzer gaat lekken en er vlekken ontstaan 
door waterdruppels. U kunt dus zorgeloos op 
iedere gewenste temperatuur strijken.

Waterreservoir van 300 ml

Minder vaak bijvullen dankzij het grote 
waterreservoir van 300 ml, dus u strijkt meer 
kleren in één enkele beurt.
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Kenmerken
Stoomstrijkijzer
2400 W stoomstoot van 180 g, 40 g/min continue stoom, Keramische zoolplaat
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Snelle kreukverwijdering
• Continue stoom: 40 g/min
• Vermogen: 2400 W
• Stoomstoot: 180 g
• Variabele stoomniveaus
• Verticale stoom
• Sproeit water

Gebruiksvriendelijk
• Naam zoolplaat: Keramiek
• Capaciteit waterreservoir: 300 ml
• Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer 

voor maximale bewegingsvrijheid (360 graden)
• Netsnoerlengte: 2 m
• Nauwkeurige stoomtip
• Geschikt voor kraanwater
• Druppelstop
• Extra grote vulopening

Kalkbeheer
• Schoonmaken en ontkalken: Zelfreiniging

Opbergen
• Opbergvak voor snoer: Snoerclip
• Opbergsysteem: Hittebestendige doos

Afmetingen en gewicht
• Gewicht van strijkijzer: 1,150 kg

Garantie
• 2 jaar wereldwijde garantie

Milieuvriendelijke efficiëntie
• Energiebesparingsmodus
• Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Technische specificaties
• Verhittingstijd: 30 sec.
•
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Specificaties
Stoomstrijkijzer
2400 W stoomstoot van 180 g, 40 g/min continue stoom, Keramische zoolplaat
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