
 

 

Philips FastCare Compact
Stoomgenerator

Pompdruk max. 5,2 bar
Stoomstoot van max. 230 g
Vast waterreservoir van 1,3 liter
Draagvergrendeling

GC6733/20
Strijk sneller met twee 

keer zoveel stoom*
De krachtige en continue stoom werkt sneller dan een stoomstrijkijzer, met een 
eenvoudig aan te vullen waterreservoir en snelle opwarming. Compact en lichtgewicht 
om eenvoudig op te bergen.

Snel en krachtig
• Inclusief Calc-Clean-reservoir — geen cassettes, geen extra kosten
• Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken
• Keramische zoolplaat voor duurzaamheid en moeiteloos strijken

Compact en gemakkelijk
• Licht en compact voor eenvoudig gebruiken en opbergen
• Grote tank voor langdurig gebruik
• Draagvergrendeling om veilig en eenvoudig mee te nemen
• Strijkijzer schakelt zichzelf automatisch uit indien u het even niet gebruikt



 Uiterst krachtige stoom

Met krachtige en continue stoom kunt u zelfs 
de dikste stoffen met gemak strijken. Zie hoe 
hardnekkige kreuken ineens verdwijnen met 
een extra stoomstoot precies daar waar u het 
nodig heeft. Deze extra stoom is perfect voor 
verticaal stomen om al uw kleren en ook 
gordijnen te verfrissen.

Automatische uitschakeling

De automatische uitschakelfunctie schakelt uw 
stoomgenerator automatisch uit als deze een 
paar minuten niet is gebruikt. Dit bespaart 
stroom en zorgt voor gemoedsrust.

Draagvergrendeling

Vergrendel uw strijkijzer veilig op het 
basisstation om het eenvoudig overal in huis te 
kunnen dragen en het risico van contact met 
de hete zoolplaat te beperken.

Waterreservoir van 1,3 liter

Een transparant reservoir van 1,3 liter biedt u 
meer dan 1 uur ononderbroken gebruik. U 
kunt duidelijk zien hoeveel water er over is en 
op elk gewenst moment eenvoudig bijvullen 
onder de kraan via de grote vulopening.

Slim ontkalken

Het ingebouwde ontkalkingssysteem, Smart 
Calc Clean waarschuwt u wanneer u moet 

ontkalken. Het beschikt over een reservoir 
wat ontkalken eenvoudig maakt. Hierdoor zijn 
er geen cassettes nodig en krijgt u ook geen 
extra kosten.

Compact en handig

Het lichte strijkijzer met compact formaat is 
ideaal voor opbergen en past perfect op uw 
strijkplank. Exclusieve ProVelocity-technologie 
zorgt ervoor dat onze stoomgeneratoren 
kleiner en compacter zijn dan ooit.

Keramische zoolplaat

Onze duurzame keramische zoolplaat glijdt 
goed op alle kledingstukken. De zoolplaat is 
niet-klevend, krasbestendig en eenvoudig 
schoon te houden.
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Kenmerken
Stoomgenerator
Pompdruk max. 5,2 bar Stoomstoot van max. 230 g, Vast waterreservoir van 1,3 liter, Draagvergrendeling
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Technologie
• ProVelocity-stoomgenerator

Gebruiksvriendelijk
• Capaciteit waterreservoir: 1300 ml
• Glijprestaties zoolplaat: 3 stars
• Naam zoolplaat: Keramiek
• Beveiliging: automatische uitschakeling
• Elk moment bij te vullen tijdens gebruik
• Geschikt voor kraanwater
• Netsnoerlengte: 1,65 m
• Lengte van de slang: 1,6 m
• Gebruiksklaar: Lichtindicator, Geluidssignaal
• Krasbestendige zoolplaat: 3 stars

Accessoires meegeleverd
• Calc Clean-reservoir

Snelle kreukverwijdering
• Druk: Pompdruk max. 5,2 bar
• Vermogen: 2400 W
• Stoomstoot: Maximaal 230 g
• Continue stoom: Tot 110 g/min
• Spanning: 220 - 240 V

• Gebruiksklaar: 2 minute(s)
• On-demand stoom

Kalkbeheer
• Schoonmaken en ontkalken: Smart Calc-Clean
• Ontkalkingsherinnering: Lamp, Geluid, geen 

cassettes, geen extra kosten

Opbergen
• Draagvergrendeling: Voor vervoer en veiligheid
• Opbergvak voor snoer: Snoeropbergruimte
• Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

Afmetingen en gewicht
• Afmetingen verpakking (b x h x d): 25 x 27 x 40 cm
• Gewicht van strijkijzer: 1,25 kg
• Productafmetingen (b x h x d): 21 x 23 x 35,4 cm
• Totale gewicht inclusief verpakking: 4,1 kg
• Gewicht van strijkijzer + voet: 2,9 kg

Milieuvriendelijke efficiëntie
• Verpakking van het product: 100% recyclebaar

Garantie
• 2 jaar wereldwijde garantie
•
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Specificaties
Stoomgenerator
Pompdruk max. 5,2 bar Stoomstoot van max. 230 g, Vast waterreservoir van 1,3 liter, Draagvergrendeling

* Vergeleken met het Philips-stoomstrijkijzer PowerLife
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