
 

 

Philips
Stoomstrijkijzer

2000 W
Antikalk-
Niet-plakkende zoolplaat
Druppelstop

GC1438
Eenvoudig en effectief

3 manieren om strijken makkelijker te maken
Dit comfortabele stoomstrijkijzer maakt strijken makkelijk en effectief met veel continue 
stoom. De niet-klevende zoolplaat glijdt bovendien gemakkelijker. Met dit comfortabele 
strijkijzer is strijken nu veel eenvoudiger.

Soepel glijden over alle stoffen
• Soepel glijden over alle strijkbare stoffen

Langere levensduur
• Calc-Clean-schuif om kalk eenvoudig uit uw strijkijzer te verwijderen

Kreuken eenvoudig verwijderd
• Een fijne spray maakt het textiel gelijkmatig vochtig
• Continue stoom tot 25 g/min. voor optimaal verwijderen van kreuken
• Vermogen tot 2000 W voor constant hoge stoomproductie
• Stoomstoot tot 100 g voor de meest hardnekkige kreuken

Gemakkelijk om te beginnen met strijken
• Groot waterreservoir van 220 ml en eenvoudig water bijvullen
• Grotere temperatuurregelaar voor eenvoudiger instellen van temperatuur
• Triple Precision-voorkant voor optimale controle en zichtbaarheid
• Het Drip Stop-systeem voorkomt dat er water op uw kleding komt



 Vermogen tot 2000 W

Vermogen tot 2000 W voor constant hoge 
stoomproductie.

Continue stoom tot 25g/min.

Continue stoom tot 25 g/min. voor optimaal 
verwijderen van kreuken.

Spray

De sprayfunctie produceert een fijne nevel die 
de stof gelijkmatig bevochtigt, zodat u kreuken 
eenvoudiger kunt gladstrijken.

Niet-klevende zoolplaat

Dankzij de speciale, niet-klevende buitenlaag 
op de zoolplaat glijdt uw Philips-strijkijzer 
soepel over alle strijkbare stoffen.

Groot waterreservoir

Minder vaak bijvullen dankzij het extra grote 
waterreservoir van 220 ml, dus u strijkt meer 
kleren in één enkele beurt.

Temperatuurregelaar

Grotere temperatuurregelaar voor 
eenvoudiger instellen van temperatuur

Drip Stop-systeem

Dankzij het Drip Stop-systeem kunt u fijne 
stoffen op lage temperatuur strijken zonder 
dat u zich zorgen hoeft te maken over 
watervlekken.

Triple Precision-voorkant

De voorkant van dit Philips-strijkijzer is 
nauwkeurig in 3 opzichten: het heeft een spitse 
voorkant, een speciale uitsparing voor knopen 
en een slank ontwerp van de neus. De Triple 
Precision-voorkant maakt het mogelijk om 
zelfs de lastigste plekken te strijken, 
bijvoorbeeld rond knopen en tussen plooien.
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Gebruiksvriendelijk
• Capaciteit waterreservoir: 220 ml
• Druppelstop
• Nauwkeurige stoomtip

Snelle kreukverwijdering
• Vermogen: 2000 W

• Continue stoom: 25 g/min
• Stoomstoot: 100 g
• Spanning: 240 V

Milieuvriendelijke efficiëntie
• Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier
•
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Specificaties
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