
 

Philips
Stoomstrijkijzer

GC4330
Kracht met precisie

Stoomtip voor eenvoudig bereik
Stoomstrijkijzer met speciale stoomtip om stoom op elke gewenste plek te krijgen. Zeer 
hoge continue stoomopbrengst (40 g), extra krachtige geconcentreerde stoomstoot 
(100 g), lange stoomsleuven en speciale veiligheidsfuncties.

Eenvoudig vouwen verwijderen
• Continue stoom tot 40 g/min. voor gladdere strijkresultaten

Komt ook op moeilijk bereikbare plekjes
• Dankzij de stoomtip kunt u eenvoudig moeilijk bereikbare plaatsen strijken

Comfortabel strijken
• Careeza-zoolplaat voor uitzonderlijk soepel glijden over alle stoffen
• Automatisch antikalksysteem
• Minder navullen dankzij het extra grote waterreservoir
• Extra lang snoer van 3 m voor maximaal gebruiksgemak
• Zachte handgreep voor blijvend comfortabel strijken

Veilig strijken
• Apparaat schakelt zichzelf uit indien u het even niet gebruikt
• Het Drip Stop-systeem voorkomt dat er water op uw kleding komt
 



 Stoomtip
De unieke stoomtip combineert de zeer spitse 
voorkant van de zoolplaat met speciale 
stoomsleuven in de top, om de kleinste en moeilijkst 
bereikbare plaatsen te bereiken voor de beste 
strijkresultaten.

Automatische uit-functie

Dankzij de elektronisch geregelde automatische 
afslag schakelt het strijkijzer zichzelf uit wanneer het 
een tijdje niet wordt gebruikt of wanneer het omvalt.

Drip Stop-systeem
Dankzij het Drip Stop systeem kunt u fijne stoffen op 
lage temperatuur strijken zonder dat u zich zorgen 
hoeft te maken over watervlekken.

Zachte handgreep

Dankzij de zachte handgreep kunt u comfortabel 
strijken, zelfs tijdens langere strijkbeurten.
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Kenmerken
strijken •
Snel en krachtig strijken
• Vermogen voor snel opwarmen en constante hoge 

stoomproductie: 2400 W

Eenvoudig vouwen verwijderen
• Stoomstoot voor hardnekkige vouwen: 100 g/min
• Continue hoge stoomproductie voor gladdere 

resultaten: 40 g/min
• Fijne spray: Een fijne spray maakt het textiel 

gelijkmatig vochtig
• Stoomtip: Voor moeilijk bereikbare plekken
• Verticale stoom: Voor hangende kledingstukken

Soepel glijden
• Careeza-zoolplaat

Comfortabel strijken
• 360-graden draaihoek: Biedt maximale vrijheid 

tijdens het strijken
• Drip-stop: Voorkomt dat er tijdens het strijken 

water op uw kleding komt
• Ergonomische soft-grip voor blijvend comfortabel 

• U kunt gewoon kraanwater gebruiken in dit 
strijkijzer

• Extra lang snoer voor maximaal gebruiksgemak: 
3 m

Veilig strijken
• Voldoet ruimschoots aan internationale 

valproefnormen
• Strijkijzer schakelt zichzelf automatisch uit indien u 

het even niet gebruikt

Langere levensduur
• Dubbelactief antikalksysteem: Voorkomt 

kalkaanslag en spoelt kalkdeeltjes uit het apparaat

Technische specificaties
• Voltage: 220-240 V
• Vermogen: 2400 W
• Frequentie: 50-60 Hz
• Productafmetingen: 303 x 120 x 152 cm
• Gewicht: 1,70 kg
• Capaciteit waterreservoir: 350 ml
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