
 

 

Philips AZUR 2-in-1
Snoerloos stoomstrijkijzer

30 g/min; stoomstoot van 160 g

Anodilium zoolplaat
Strijkvermogen van 2000 watt

GC4810/02
Bewegingsvrijheid en keuzevrijheid

Krachtige stoom, met en zonder snoer
U hoeft niet meer te kiezen tussen gebruiksgemak en resultaat. Met de Azur FreeMotion strijkt u als 

vanouds, alleen zonder het snoer. Laad het strijkijzer op de voet op terwijl u een kledingstuk op de 

strijkplank plaatst. Hardnekkige kreuken? Schakel eenvoudig over op het snoer voor continue voeding.

Comfortabel strijken
• Verticale stoom voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken
• 2-in-1: geweldige, snoerloze strijkijzer en krachtige stoomstrijkijzer in één
• Turbostoom zorgt voor een constante, maximale stoomtoevoer

Soepel glijden over alle stoffen
• Krasbestendige, zeer duurzame anodilium zoolplaat

Langere levensduur
• Calc Clean helpt kalkaanslag in uw strijkijzer te voorkomen

Easily removes creases
• Stoomstoot tot 160
• Continue stoom tot 30 g/min voor gladdere strijkresultaten



 2-in-1 functie met en zonder snoer

Met de 2-in-1-functie beschikt u over een 
krachtig stoomstrijkijzer dat u met of zonder 
snoer kunt gebruiken. Strijk als vanouds 
zonder het snoer en maak optimaal gebruik 
van de ultieme bewegingsvrijheid. Plaats het 
strijkijzer op de voet en het laadt vanzelf op 
terwijl u een kledingstuk op de strijkplank 
plaatst. Moeilijke stof? Schakel over op het 
snoer en strijk als met een normaal 
stoomstrijkijzer.

Stoomstoot tot 160

De stoomstootfunctie kan worden gebruikt 
voor verticaal stomen en hardnekkige kreuken.

Verticale stoom

Dit Philips-strijkijzer heeft een verticale 
stoomfunctie voor het verwijderen van 
kreuken uit hangende kledingstukken.

Turbostoom

Verwijder zelfs de meest hardnekkige kreuken 
met de continue, maximale stoomtoevoer van 
de turbostoomfunctie. Deze functie zorgt niet 
voor een enkele stoomstoot, maar voor 
maximale stoomproductie van een paar 
minuten op elk gewenst moment.

Anodilium zoolplaat

Zeer soepel glijden, uitstekend bestand tegen 
krassen, prima schoon te maken, uiterst 
duurzaam!

Stomen tot 30 g/min

Continue stoomproductie tot 30 g/min. voor 
gladdere strijkresultaten.

Calc Clean

Met de Calc Clean-functie kunt u uw Philips-
strijkijzer gemakkelijk schoonspoelen om alle 
kalkdeeltjes te verwijderen. Zo verlengt u de 
levensduur van uw strijkijzer.
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Kenmerken
Snoerloos stoomstrijkijzer
30 g/min; stoomstoot van 160 g Anodilium zoolplaat, Strijkvermogen van 2000 watt
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Ontkalkingsfunctie
• Calc-Clean-oplossing: Double Active Calc-Clean

Technische specificaties
• Vermogen: 2000 W
• Snoerlengte: 2,4 m
• Spanning: 220 - 240 V
• Capaciteit waterreservoir: 250 ml

Comfortabel strijken
• Snoerlengte: 2.4 m
• 2-in-1 functie met en zonder snoer
• Drip-stop

• Geschikt voor kraanwater
• Zoolplaat: Anodilium
• Stoomtip
• Strijkplankbeveiliging

Snelle en krachtige verwijdering van 
kreuken
• Continue stoomproductie: 30 g/min
• Spray
• Verticaal stomen
• Turbostoom
• Stoomstoot: 160 g
•
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Specificaties
Snoerloos stoomstrijkijzer
30 g/min; stoomstoot van 160 g Anodilium zoolplaat, Strijkvermogen van 2000 watt
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