
 

 

Philips
Stoomgenerator met 
stoom onder druk

Eco-stand
Stoomstoot van 150 g
Draagvergrendeling

GC6540
Verdubbel uw strijksnelheid met stoom onder druk
Krachtige en compacte stoomgenerator
Geniet van het gemak van een compact en draagbaar Philips-strijksysteem en verdubbel 
uw strijksnelheid met stoom onder druk.

Snel en krachtig strijken
• Stoomdruk van maximaal 4 bar voor snel strijken
• Continue stoom tot 110 g/min voor het snel verwijderen van vouwen en kreuken
• Verticale stoom voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken
• Stoomstoot van 150 g verwijdert de meest hardnekkige kreuken moeiteloos

Gebruiksvriendelijk
• Uw strijkijzer stevig op het basisstation vergrendelen
• Variabele stoominstellingen voor alle kledingstukken
• Eenvoudig te installeren en op te bergen

Comfortabel strijken
• De SteamGlide-zoolplaat is een Philips-zoolplaat van topkwaliteit

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



 Stoomdruk van maximaal 4 bar

Met stoomdruk strijkt u dubbel zo snel. Omdat 
de stoom onder druk staat, dringt deze tot 
diep in de vezels door. Zelfs de moeilijkste 
stoffen strijkt u snel en moeiteloos glad.

Stoomstoot tot 150 g

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

Draagvergrendeling

De strijkijzer met stoomgenerator wordt 
geleverd met een draagvergrendeling. U kunt 

uw strijkijzer veilig op de voet vergrendelen, 
waardoor strijker veiliger wordt en het risico 
dat mensen de hete zoolplaat aanraken wordt 
verminderd. U kunt de stoomgenerator ook 
gemakkelijk dragen.

SteamGlide-zoolplaat

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

Verticale stoom

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

Variabele stoominstellingen
Variabele stoominstellingen voor alle 
kledingstukken.

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.

Eenvoudig te installeren en op te bergen

Eenvoudig te installeren en op te bergen

Continue stoom tot 110 g/min
Continue stoom tot 110 g/min helpt alle 
vouwen en kreuken efficiënt te verwijderen.
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Gebruiksvriendelijk
• Opwarmtijd: 6 minute(s)
• Capaciteit waterreservoir: 800 ml
• Opbergsysteem: Draagvergrendeling
• Netsnoerlengte: 1,8 m
• Lengte van de slang: 1,7 m
• Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

Snelle en krachtige verwijdering van 
kreuken
• Zoolplaat: SteamGlide
• Continue stoomproductie: 110 g/min
• Vermogen: 1980 - 2350 W
• Stoomproductie
• Druk: Maximaal 4
• Stoomstoot: 150 g

• Verticaal stomen
• Stoomtip
• Variabele stoominstellingen

Technische specificaties
• Gewicht van strijkijzer + voet: 4 kg
• Afmetingen van het product: 31,9 x 19,9 x 16,6 cm
• Gewicht van strijkijzer: 1,2 kg
• Spanning: 220 - 240 V

Ontkalkingsfunctie
• Calc-Clean-oplossing: Eenvoudig schoonspoelen
• Geschikt voor kraanwater

Duurzaamheid
• Energiezuinig: 20% energiebesparing
•
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