
 

 

Philips EasyCare
Stoomstrijkijzer

Beveiliging: automatische 

uitschakeling

Anodilium zoolplaat
Metalen punt
2400 watt

GC3593/02
2400 W voor krachtige prestaties

Met krasbestendige anodilium zoolplaat
Dit krachtige Philips-strijkijzer heeft de sterkste zoolplaat ooit. Waar u hem ook op 
gebruikt, krassen zult u niet zien. Dankzij de krachtige stoomstoten maken kreuken geen 
schijn van kans!

Comfortabel strijken
• Verticale stoom voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken
• Zachte handgreep voor blijvend comfortabel strijken

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

Veilig strijken
• Het Drip Stop-systeem voorkomt dat er water op uw kleding komt
• 3 manieren voor automatische uitschakeling

Komt ook op moeilijk bereikbare plaatsen
• De stoomtip zorgt voor stoom op moeilijk te bereiken plaatsen

Easily removes creases
• Continue stoomproductie tot 40 g/min
• Stoomstoot van 150 g verwijdert de meest hardnekkige kreuken moeiteloos



 Anodilium zoolplaat

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

Automatische uitschakeling

Het strijkijzer schakelt automatisch uit 
wanneer het strijkijzer 30 seconden stilstaat op 
de zoolplaat, 30 seconden op een zijkant ligt of 
8 minuten op de steun aan de onderkant staat.

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 150 g

Met de stoomstoot van 150 g van het strijkijzer 
kunt u zelfs de meest hardnekkige kreuken 
probleemloos verwijderen.

Stoomtip

De unieke stoomtip van dit Philips-strijkijzer 
combineert de spitse voorkant van de 
zoolplaat met speciale lange stoomgaten in de 
top, om de kleinste en moeilijk bereikbare 
plaatsen te strijken voor het beste resultaat.

Verticale stoom

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

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.

Zachte handgreep
Dankzij de zachte handgreep van dit Philips-
strijkijzer kunt u comfortabel strijken, zelfs 
tijdens langere strijkbeurten.
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Kenmerken
Stoomstrijkijzer
Beveiliging: automatische uitschakeling Anodilium zoolplaat, Metalen punt, 2400 watt
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Ontkalkingsfunctie
• Calc-Clean-oplossing: Double Active Calc-Clean
• Geschikt voor kraanwater

Technische specificaties
• Spanning: 220 - 240 volt

Gewicht en afmetingen
• Gewicht van strijkijzer: 1,64 kg
• Productafmetingen (b x h x d): 32,8 x 12,9 x 

16,3 cm

Gebruiksvriendelijk
• Capaciteit waterreservoir: 300 ml
• Water bijvullen en legen: Extra grote vulopening
• Beveiliging: automatische uitschakeling
• Zachte handgreep

• Druppelstop
• Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer 

voor maximale bewegingsvrijheid (360 graden)
• Opbergvak voor snoer: Snoerclip
• Netsnoerlengte: 2,5 m

Snelle en krachtige verwijdering van 
kreuken
• Zoolplaat: Anodilium
• Continue stoomproductie: 40 g/min
• Vermogen: 2400 W
• Spray
• Stoomstoot: 150 g
• Verticaal stomen
• Variabele stoominstellingen
• Stoomtip
•
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Beveiliging: automatische uitschakeling Anodilium zoolplaat, Metalen punt, 2400 watt

http://www.philips.com

