
 

 

Philips Azur
Stoomstrijkijzer

100 g stoomstoot
2400 W

GC4430/02
Kracht met precisie

Gemakkelijk kreuken verwijderen met Ionic DeepSteam
Dit krachtige Philips-stoomstrijkijzer met Ionic DeepSteam is precies wat u nodig hebt als u de 
meest hardnekkige kreuken eenvoudig wilt verwijderen. Met de SteamGlide-zoolplaat kunt u met 
dit stoomstrijkijzer uitstekend glijden met krachtige stoom die diep in de kleding doordringt.

Comfortabel strijken
• Double Active Calc System voorkomt kalkaanslag
• Stoomstoot van 100 g verwijdert de meest hardnekkige kreuken moeiteloos

Soepel glijden over alle stoffen
• De SteamGlide-zoolplaat is een Philips-zoolplaat van topkwaliteit

Veilig strijken
• Apparaat schakelt zichzelf uit indien u het even niet gebruikt
• Het Drip Stop-systeem voorkomt dat er water op uw kleding komt

Easily removes creases
• Continue stoomproductie tot 40 g/min

Ionic DeepSteam
• Kleinere stoomdeeltjes komen dieper in de meest hardnekkige vouwen



 Ionic DeepSteam

Het ionisatieproces zorgt voor kleinere 
stoomdeeltjes die nog dieper in de stof gaan. 
Zo worden de meest hardnekkige kreuken 
eenvoudig verwijderd.

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.

Autom. uit

Dankzij de elektronisch geregelde 
automatische afslag schakelt het strijkijzer 

zichzelf uit wanneer het een tijdje niet wordt 
gebruikt of wanneer het omvalt.

Dubbelactief antikalksysteem

Het Double Active Calc-systeem op uw 
Philips-stoomstrijkijzer voorkomt kalkaanslag 
dankzij kalkwerende pillen en de eenvoudig te 
gebruiken Calc-Clean-functie.

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.

Stoomstoot tot 100 g

Stoomstoot van 100g voor zelfs de meest 
hardnekkige kreuken.

SteamGlide-zoolplaat

De SteamGlide is de beste Philips-zoolplaat 
voor uw stoomstrijkijzer: bijzonder 
krasbestendig, soepel glijdend en zeer 
eenvoudig schoon te maken.
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Ontkalkingsfunctie
• Calc-Clean-oplossing: Double Active Calc-Clean
• Geschikt voor kraanwater

Technische specificaties
• Gewicht van strijkijzer: 1,55 kg
• Spanning: 220 - 240 volt
• Afmetingen van het product: 30,3 x 12 x 15,2 cm

Gebruiksvriendelijk
• Capaciteit waterreservoir: 335 ml
• Water bijvullen en legen: Extra grote vulopening
• Beveiliging: automatische uitschakeling

• Druppelstop
• Netsnoerlengte: 3 m

Snelle en krachtige verwijdering van 
kreuken
• Zoolplaat: SteamGlide
• Continue stoomproductie: 40 g/min
• Vermogen: 2400 W
• Stoomproductie
• Spray
• Stoomstoot: 100 g
• Verticaal stomen
• Variabele stoominstellingen
• Stoomtip
•
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