
 

 

Philips
Stoomgenerator

Pompdruk max. 5 bar
Afneembaar waterreservoir van 
1,1 liter
stoomstoot van 180 g

HI5916/20
Sneller strijken

Met extra stoom
Met deze stoomgenerator strijkt u sneller dankzij extra krachtige continue stoom en 
handiger dankzij het afneembare waterreservoir van 1,1 liter.

Snel en krachtig
• Inclusief Calc-Clean-reservoir — geen cassettes, geen extra kosten
• Keramische zoolplaat voor duurzaamheid en moeiteloos strijken
• Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken

Compact en gemakkelijk
• Licht en compact voor eenvoudig gebruiken en opbergen
• Afneembaar waterreservoir van 1,1 liter



 afneembaar waterreservoir van 1,1 liter

Het waterreservoir kan worden verwijderd om 
eenvoudig te worden gevuld onder de kraan. De 
grote vulopening maakt het vullen eenvoudig. 
Dankzij het waterreservoir van 1,1 liter kunt u tot 
wel 2 uur strijken zonder bij te vullen.

Slim ontkalken

Het ingebouwde ontkalkingssysteem, Smart Calc 
Clean waarschuwt u wanneer u moet ontkalken. Het 
beschikt over een reservoir wat ontkalken 
eenvoudig maakt. Hierdoor zijn er geen cassettes 
nodig en krijgt u ook geen extra kosten.

Uiterst krachtige stoom

Met krachtige en continue stoom kunt u zelfs de 
dikste stoffen met gemak strijken. Zie hoe 

hardnekkige kreuken ineens verdwijnen met een 
extra stoomstoot precies daar waar u het nodig 
heeft. Deze extra stoom is perfect voor verticaal 
stomen om al uw kleren en ook gordijnen te 
verfrissen.

Compact en handig

Het lichte strijkijzer met compact formaat is ideaal 
voor opbergen en past perfect op uw strijkplank. 
Exclusieve ProVelocity-technologie zorgt ervoor dat 
onze stoomgeneratoren kleiner en compacter zijn 
dan ooit.

Keramische zoolplaat

Onze duurzame keramische zoolplaat glijdt goed op 
alle kledingstukken. De zoolplaat is niet-klevend, 
krasbestendig en eenvoudig schoon te houden.
HI5916/20

Specificaties
Gebruiksvriendelijk
• Capaciteit waterreservoir: 1100 ml
• Naam zoolplaat: Ceramic
• Afneembaar waterreservoir: Yes
• Elk moment bij te vullen tijdens gebruik: Yes
• Geschikt voor kraanwater: Yes
• Netsnoerlengte: 1,6 m
• Lengte van de slang: 1,6 m
• Extra grote vulopening: Yes

Technische specificaties
• Verhittingstijd: 2 min.

Accessoires meegeleverd
• Calc Clean-reservoir: Yes

Snelle kreukverwijdering
• Druk: pompdruk max. 5 bar
• Vermogen: 2400 W
• Stoomstoot: 180 g
• Continue stoom: maximaal 100 g/min
• Spanning: 220 - 240 V
• Verticale stoom: Yes

Kalkbeheer
• Schoonmaken en ontkalken: Smart Calc Clean
• Ontkalkingsherinnering: Yes, no cartridges needed, 

no extra

Afmetingen en gewicht
• Gewicht van strijkijzer: 1,1 kg
• Productafmetingen (b x h x d): 36,2 x 27 x 26,3 cm
• Gewicht van strijkijzer + voet: 3,2 kg

Milieuvriendelijke efficiëntie
• Verpakking van het product: 99% recyclable & 99% 

recycled
• Gebruiksaanwijzing: > 75% gerecycled

Garantie
• 2 jaar wereldwijde garantie: Yes
•
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