
 

 

Philips Azur
Stoomstrijkijzer

50 g/min continue stoom
Stoomstoot 210 g
SteamGlide Plus-zoolplaat

GC4549/00
Stoomprestaties, gegarandeerd

Met ons verbeterde Quick Calc Release-systeem
Dankzij ons innovatieve design worden de kalkdeeltjes eenvoudig afgebroken en worden ze 
automatisch verzameld in het uitneembare kalkreservoir. De kalk kan gemakkelijk in minder dan 
15 seconden worden weggespoeld en dit zorgt voor geweldige resultaten op de lange termijn.

Sneller strijken en krachtige prestaties
• Stoomstoot tot 210 g verwijdert moeiteloos de meest hardnekkige kreuken
• 2500 W voor snelle opwarming en krachtige prestaties
• Stoomproductie tot 50 g/min voor de gladste strijkresultaten

Comfortabel strijken
• Snelle-kalkverwijderingssysteem voor een eenvoudige reiniging van uw strijkijzer

Soepel glijden over alle stoffen
• SteamGlide Plus-zoolplaat voor gemakkelijk strijken van alle stoffen



 Stoomstoot tot 210g
Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige 
kreuken eenvoudig te verwijderen.

2500 W
Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige 
prestaties zodat u snel klaar bent met strijken

Stomen tot 50 g/min.

Continue stoomproductie tot 50 g/min geeft u de 
perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken 
efficiënt te verwijderen.

Snelle kalkverwijdering

Snelle kalkverwijdering voor een eenvoudige 
reiniging van uw strijkijzer en langdurige 
stoomprestaties

SteamGlide Plus-zoolplaat

Onze exclusieve SteamGlide Plus-zoolplaat levert 
geweldige strijkprestaties voor alle soorten stof. 
Niet-klevend, krasbestendig en eenvoudig schoon te 
houden.
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Gebruiksvriendelijk
• Glijprestaties zoolplaat: 3 sterren
• Naam zoolplaat: SteamGlide Plus
• Druppelstop
• Geschikt voor kraanwater
• Netsnoerlengte: 2 m
• Geïntegreerd stopcontact
• Selecteer het stoomniveau op het handvat
• Krasbestendige zoolplaat: 4 sterren

Technologie
• Voor alle strijkbare stoffen

Snelle kreukverwijdering
• Vermogen: 2500 W
• Stoomstoot: 210 g
• Continue stoom: 50 g/min
• Spanning: 240 volt
• Gebruiksklaar: 2 min.
• Sproeit water

Kalkbeheer
• Schoonmaken en ontkalken: Snelle 

kalkverwijdering

Afmetingen en gewicht
• Gewicht van strijkijzer: 1,552 kg
• Afmetingen verpakking (b x h x d): 13,7 x 16,7 x 

33,2 cm
• Productafmetingen (b x h x d): 12,88 x 15,33 x 

31,95 cm
• Totale gewicht inclusief verpakking: 1,791 kg
• Gewicht van strijkijzer + voet: 1,569 kg

Milieuvriendelijke efficiëntie
• Verpakking van het product: 100% recyclebaar
• Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Garantie
• 2 jaar wereldwijde garantie
•

Specificaties
Stoomstrijkijzer
50 g/min continue stoom Stoomstoot 210 g, SteamGlide Plus-zoolplaat

http://www.philips.com

