
 

 

Philips
Stoomstrijkijzer

40 g/min; stoomstoot van 160 g

Keramische zoolplaat
Beveiliging: automatische 
uitschakeling
2400 W

GC3570/02
Minder bijvullen zodat u langer kunt strijken
Met grote watertank en automatische uitschakeling
Het Philips SmoothCare-assortiment beschikt over een van de grootste waterreservoirs voor 

stoomstrijkijzers. Nu kunt u langer strijken zonder bij te vullen! Met de krachtige stoomstoot verwijdert 

u zelfs de meest hardnekkige kreuken met gemak. Het strijkijzer wordt automatisch uitgeschakeld 

wanneer u het even niet gebruikt.

Comfortabel strijken
• Het Drip Stop-systeem voorkomt dat er water op uw kleding komt
• Extra grote watertank van 400 ml zodat u minder moet vullen

Veilig strijken
• Het strijkijzer wordt automatisch uitgeschakeld als u het even niet gebruikt

Langere levensduur
• Double Active Calc System voorkomt kalkaanslag

Easily removes creases
• Continue stoomproductie tot 40 g/min
• Stoomstoot tot 160
• Keramische EasyFlow-zoolplaat



 Grote watertank

Comfortabel strijken met minder navullen. Met 
het XL-waterreservoir van 400 ml kunt u 
langer strijken zonder bijvullen. De grote 
knoppen en comfortabel stoomschuifknop zijn 
eenvoudig toegankelijk en geven u de volledige 
controle.

Stoom tot 40 g/min

Philips-stoomstrijkijzer met continue stoom 
tot 40 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid 
stoom om alle kreuken efficiënt te 
verwijderen.

Stoomstoot tot 160

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

Drip Stop-systeem

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

Dubbelactief antikalksysteem

Het Double Active Calc-systeem op uw 
Philips-stoomstrijkijzer voorkomt kalkaanslag 

dankzij kalkwerende pillen en de eenvoudig te 
gebruiken Calc-Clean-functie.

Keramische EasyFlow-zoolplaat

Keramische EasyFlow-zoolplaat is 
krasbestendig, glijdt goed en is gemakkelijk 
schoon te maken.

Beveiliging: automatische uitschakeling

Het strijkijzer wordt automatisch 
uitgeschakeld als u het even niet gebruikt. Als 
u het apparaat op de steun van de onderkant 
hebt geplaatst, wordt het na 8 minuten 
uitgeschakeld. Als u het op de zoolplaat of op 
de zijkant hebt geplaatst, wordt het al na 30 
seconden uitgeschakeld.
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Kenmerken
Stoomstrijkijzer
40 g/min; stoomstoot van 160 g Keramische zoolplaat, Beveiliging: automatische uitschakeling, 2400 W
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Ontkalkingsfunctie
• Calc-Clean-oplossing: Double Active Calc-Clean

Technische specificaties
• Spanning: 220 volt

Gebruiksvriendelijk
• Capaciteit waterreservoir: 400 ml
• Beveiliging: automatische uitschakeling
• Druppelstop
• Netsnoerlengte: 2 m

Comfortabel strijken
• Snoerlengte: 2 m

Snelle en krachtige verwijdering van 
kreuken
• Zoolplaat: Keramische zoolplaat
• Continue stoomproductie: 40 g/min
• Vermogen: 2400 W
• Stoomstoot: 160 g
•
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Specificaties
Stoomstrijkijzer
40 g/min; stoomstoot van 160 g Keramische zoolplaat, Beveiliging: automatische uitschakeling, 2400 W
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