
 

 

Philips 8500 series
Stoomgenerator met 
stoom onder druk

1,6 liter

GC8520
Fantastisch resultaat, minimale inspanning

Strijken zonder compromis
Dit strijkijzer is niet alleen krachtig, maar ook bijzonder handig. Dit Philips-strijksysteem zorgt niet 
alleen voor onafgebroken stoom onder hoge druk, maar biedt ook een groot afneembaar 
waterreservoir dat u overal en altijd kunt bijvullen. Strijken ging nog nooit zo snel en eenvoudig.

Snel en krachtig strijken
• Continue stoom tot 120 g/min
• Druk tot 5 bar

Fast and powerful ironing
• Stoomstoot tot 200 g

Gebruiksvriendelijk
• Afneembaar waterreservoir van 1,6 liter

Comfortabel strijken
• De SteamGlide-zoolplaat is een Philips-zoolplaat van topkwaliteit
• Ergonomisch en licht strijkijzer van 1,2 kg

Besparen op je energieverbruik
• Bespaar 20% energieverbruik en 40% waterverbruik



 Continue stoom

Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. 
De unieke technologie in een Philips-strijkijzer 
met stoomgenerator genereert krachtige 
stoom waardoor u eenvoudiger, beter en 
sneller kunt strijken.

Eenvoudig schoonspoelen
Om de levensduur van uw strijksysteem te 
verhogen, raden wij u aan om de binnenkant 
van de voet van uw strijksysteem schoon te 
spoelen. U kunt hier gemakkelijk bij met de 
schoonspoelknop. U hebt geen accessoires 
nodig om uw strijksysteem schoon te spoelen.

Ergonomisch strijkijzer

Dankzij het ergonomische ontwerp van het 
strijkijzer kunt u comfortabel strijken en belast 
u uw pols minder. De oplopende handgreep 
zorgt voor een natuurlijke positie, waardoor u 
uw pols minder belast tijdens het strijken. Het 
ontwerp van het strijkijzer voorkomt ook dat 
u steeds dezelfde beweging maakt wanneer u 
het strijkijzer op zijn achterkant zet. Het 
geringe gewicht van slechts 1,2 kg garandeert 
optimaal strijkgemak.

Stoomstoot tot 200 g

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

Druk tot 5 bar

Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. 
Er wordt continu krachtige stoom 
gegenereerd die diep in de kleding doordringt. 
Strijken ging nog nooit zo snel en gemakkelijk. 
De stoomkracht kan naar wens worden 
ingesteld.

Afneembaar waterreservoir van 1,6 liter

Dankzij de grote capaciteit van het 
waterreservoir kunt u strijken met stoom 
zonder het reservoir bij te vullen. In het 
reservoir past veel water, zodat u tot wel 3 uur 
ononderbroken kunt strijken. Het reservoir is 
afneembaar, dus u kunt op elk gewenst 

moment bijvullen. Zo hebt u eindeloos 
krachtige stoom.

SteamGlide-zoolplaat

De SteamGlide is de beste Philips-zoolplaat 
voor uw stoomstrijkijzer: bijzonder 
krasbestendig, soepel glijdend en zeer 
eenvoudig schoon te maken.

Antikalktabletten

Permanente antikalktabletten in het apparaat 
verminderen de kalkaanslag, waardoor uw 
strijksysteem beter beschermd is

Eco-stand

Bespaar 20% energieverbruik en 40% 
waterverbruik met behulp van de eco-instelling 
van uw Philips-strijkijzer. Deze instelling biedt 
de meest energie-efficiënte manier om 
perfecte strijkresultaten te krijgen.
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Gebruiksvriendelijk
• Water bijvullen en legen: Afneembaar 

waterreservoir
• Elk moment bij te vullen
• Opwarmtijd: 2 minute(s)
• Capaciteit waterreservoir: 1600 ml
• Opbergsysteem: Draagvergrendeling
• Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer 

voor veel bewegingsvrijheid (180 graden)
• Netsnoerlengte: 1,8 m
• Lengte van de slang: 1,9 m
• Opbergen slang: Bevestigingsclip

Snelle en krachtige verwijdering van 
kreuken
• Zoolplaat: SteamGlide
• Continue stoomproductie: 120 g/min
• Vermogen: 2200 W
• Stoomproductie

• Druk: Maximaal 5
• Stoomstoot: 200 g
• Verticaal stomen
• Stoomtip
• Variabele stoominstellingen

Technische specificaties
• Gewicht van strijkijzer + voet: 5,2 kg
• Spanning: 220 - 240 V
• Gewicht van strijkijzer: 1,2 kg

Ontkalkingsfunctie
• Calc-Clean-oplossing: Antikalktabletten + 

schoonspoelen
• Calc-Clean-herinnering
• Geschikt voor kraanwater

Duurzaamheid
• Energiezuinig: 20% energiebesparing
•
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