
 

 

Philips PerfectCare Aqua
Stoomgenerator

5 bar
Stoomstoot van 220 g
Vast waterreservoir van 2,2 l
Draagvergrendeling

GC8635/02
Zorgeloos strijken, geen instelling vereist

Met OptimalTemp en groot, zichtbaar waterreservoir van 2,2 liter

Geschikt voor alle strijkbare stoffen, van zijde, linnen en katoen tot kasjmier... U kunt alle stoffen achter 

elkaar door strijken zonder iets te moeten instellen. Het Philips PerfectCare-strijkijzer biedt snel 

resultaat bij alle stoffen, zonder schroeiplekken of glimmende plekken. Strijken was nog nooit zo 

gemakkelijk.

Snel en krachtig strijken
• Druk tot 5 bar

Comfortabel strijken
• Ontkalk uw apparaat effectief en eenvoudig voor een langere levensduur
• De nieuwe SteamGlide-zoolplaat is topkwaliteit van Philips
• Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te zetten
• Uw strijkijzer veilig vergrendelen en meenemen
• Groot zichtbaar waterreservoir van 2,2 liter

Eén perfecte instelling voor al uw kleding
• 100% gebruiksvriendelijk, u hoeft niets in te stellen
• 100% snel op alle stoffen, geen strijkijzer is sneller
• 100% veilig voor alle strijkbare stoffen
• OptimalTemp: perfecte combinatie van stoom en temperatuur



 OptimalTemp

Een perfecte instelling voor al uw kleding. 
Altijd de perfecte combinatie van stoom en 
temperatuur: 1) De Advanced Smart Control-
processor stelt de perfecte combinatie van 
stoom en temperatuur in 2) De extra krachtige 
cyclonische stoomkamer zorgt voor een 
krachtige, constante stoom op alle stoffen

100% gebruiksvriendelijk

100% gebruiksvriendelijk, u hoeft niets in te 
stellen. U kunt nu alle strijkbare stoffen achter 
elkaar door strijken zonder te hoeven wachten 
of de temperatuurregelaar van het strijkijzer te 
hoeven instellen.

100% veilig

Gegarandeerd 100% veilig, zelfs voor de meest 
delicate stoffen als zijde, kasjmier, wol en 

polyester. Onafhankelijke testinstituten voor 
strijkijzers hebben PerfectCare getest op de 
meest gevoelige strijkbare stoffen en hebben 
het perfecte strijkresultaat bevestigd.

100% snel
100% snel op de moeilijkste stoffen, er bestaat 
geen sneller stoomstrijksysteem.

Druk tot 5 bar

Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. 
Er wordt continu krachtige stoom 
gegenereerd die diep in de kleding doordringt. 
Strijken ging nog nooit zo snel en gemakkelijk. 
De stoomkracht kan naar wens worden 
ingesteld.

Zichtbaar waterreservoir van 2,2 liter

PerfectCare Aqua is voorzien van een uniek, 
groot waterreservoir, dat garant staat voor 
urenlang strijkgemak zonder dat u het 
waterreservoir hoeft bij te vullen. 
Strijkbeurten worden gemakkelijker en gaan 
sneller. Het ontwerp van het volledig zichtbare 
waterreservoir zorgt ervoor dat u het 
waterniveau vanuit alle kijkhoeken goed kunt 
zien.

Veilige standaard

De innovatieve OptimalTEMP-technologie van 
Philips garandeert dat alle strijkbare stoffen 
kunnen worden gestreken zonder dat er 
schroeiplekken ontstaan. Tijdens het strijken 
hoeft u dus niet uw strijkijzer terug op het 
basisstation te zetten. U kunt de hete zoolplaat 
op de kleding of de katoenen strijkplankhoes 
laten staan zonder extra accessoire. Uw 
kleding beschadigt niet en de strjikplankhoes 
ook niet. Dit maakt het strijken makkelijker en 
het vergt minder inspanning van uw polsen.

Easy De-Calc

Extreem langdurige stoomprestaties: de 
exclusieve Easy De-Calc-functie van Philips is 
ideaal om de gevolgen van hard water tegen te 
gaan en verlengt de levensduur van de 
stoomgenerator. Uw strijkijzer geeft middels 
een lampje en een geluid aan wanneer het 
apparaat moet worden gereinigd. Open de 
Easy De-Calc-knop wanneer het apparaat is 
afgekoeld en vang het vuile water met kalk op 
in een kop.
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Kenmerken
Stoomgenerator
5 bar Stoomstoot van 220 g, Vast waterreservoir van 2,2 l, Draagvergrendeling
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Gebruiksvriendelijk
• Water bijvullen en legen: Extra grote vulopening
• Opwarmtijd: 2 minute(s)
• Veilig voor alle stoffen: Zelfs voor kwetsbare 

stoffen zoals zijde
• Elk moment bij te vullen
• Capaciteit waterreservoir: 2200 ml
• Beveiliging: automatische uitschakeling
• Opbergsysteem: Draagvergrendeling
• Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer 

voor veel bewegingsvrijheid (180 graden)
• Netsnoerlengte: 1,8 m
• Lengte van de slang: 1,6 m
• Waarschuwing bij laag waterniveau
• Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

Snelle en krachtige verwijdering van 
kreuken
• OptimalTEMP-technologie

• Zoolplaat: SteamGlide
• Vermogen: 2400 W
• Stoomproductie
• Druk: Maximaal 5
• Stoomstoot: 220 g
• Verticaal stomen
• Stoomtip

Technische specificaties
• Afmetingen van het product: 36,2 x 27 x 26,3 cm
• Gewicht van strijkijzer + voet: 4,5 kg
• Gewicht van strijkijzer: 1 kg

Ontkalkingsfunctie
• Calc-Clean-oplossing: Easy De-calc
• Calc-Clean-herinnering
• Geschikt voor kraanwater
•
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Specificaties
Stoomgenerator
5 bar Stoomstoot van 220 g, Vast waterreservoir van 2,2 l, Draagvergrendeling
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