Philips Featherlight Plus
StoomstrijkijzerRefurbished

15 g/min stoom
Stoomstoot van 60 g
Niet-plakkende zoolplaat
Calc-clean

GC1424

Strijk 30% sneller met stoom*
Het leven heeft veel meer te bieden dan huishoudelijke taken, dus natuurlijk wilt u deze
taken zo snel mogelijk klaren. Dankzij continue stoom, een niet-plakkende coating en een
ingebouwde watersproeier kunt u kleding snel kreukvrij maken met dit strijkijzer.
Gebruiksvriendelijk
• Comfortabel handvat en stabiele steun voor extra stabiliteit
• Geïntegreerde watersproeier voor eenvoudiger strijken
• Grote vulopening voorkomt morsen
• Grote temperatuurregelaar voor verschillende materialen
• Triple Precision-voorkant voor optimale controle en zichtbaarheid
Langere levensduur
• Calc-Clean-functie waarmee het strijkijzer jaren langer meegaat
Snelle kreukverwijdering
• Zoolplaat met niet-plakkende buitenlaag
• Vermogen tot 1400 W voor constant hoge stoomproductie
• Continue stoom tot 15 g/min voor het snel verwijderen van kreuken
• Stoomstoot tot 60 g

GC1424/30R1

Stoomstrijkijzer- Refurbished

15 g/min stoom Stoomstoot van 60 g, Niet-plakkende zoolplaat, Calc-clean

Kenmerken
Niet-plakkende zoolplaat

Comfortabel handvat en stabiel

Temperatuurregelaar

Dankzij de speciale, niet-plakkende buitenlaag
op de zoolplaat glijdt uw Philips-strijkijzer goed
over alle stoffen.

Comfortabel handvat en stabiele steun voor
extra stabiliteit

Met de grote temperatuurregelaar kunt u
eenvoudig de juiste strijktemperatuur instellen
voor elk materiaal, zodat u veilig de gewenste
resultaten kunt bereiken.

Geïntegreerde watersproeier
Vermogen tot 1400 W

Triple Precision-voorkant

Vermogen tot 1400 W voor constant hoge
stoomproductie.

De sprayfunctie produceert een fijne nevel die
de stof gelijkmatig bevochtigt, zodat u kreuken
eenvoudiger kunt gladstrijken.

Calc-clean

Grote vulopening

De voorkant van dit Philips-strijkijzer is
nauwkeurig in 3 opzichten: het heeft een spitse
voorkant, een speciale uitsparing voor knopen
en een slank ontwerp van de neus. De Triple
Precision-voorkant maakt het mogelijk om
zelfs de lastigste plekken te strijken,
bijvoorbeeld rond knopen en tussen plooien.
Continue stoom tot 15 g/min

Calc-Clean-functie waarmee het strijkijzer
jaren langer meegaat

Grote vulopening voorkomt dat u per ongeluk
water morst.

Continue stoom tot 15 g/min voor het snel
verwijderen van kreuken.
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Stoomstrijkijzer- Refurbished

15 g/min stoom Stoomstoot van 60 g, Niet-plakkende zoolplaat, Calc-clean

Specificaties
Gebruiksvriendelijk

• Capaciteit waterreservoir: 160 ml
• Naam zoolplaat: Antikleefzool
• Nauwkeurige stoomtip

Snelle kreukverwijdering
•
•
•
•

Vermogen: 1400 W
Continue stoom: 15 g/min
Stoomstoot: 60 g
Sproeit water
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Kalkbeheer

• Schoonmaken en ontkalken: Zelfreiniging

Afmetingen en gewicht

• Afmetingen verpakking (b x h x d): 27 x 1,5 x
11,4 cm
• Gewicht van strijkijzer: 0,78 kg
• Totale gewicht inclusief verpakking: 0,95 kg
•
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van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve
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* In de stoomstand, vergeleken met de droge stand op dit model

