
 

 

Philips EasySpeed 
Advanced
Stoomstrijkijzer - 
Refurbished

2400 W
Stoomstoot 190 g
35 g/min continue stoom
Keramische zoolplaat

GC3672
Snoerloos strijken voor 

ultieme vrijheid
De EasySpeed Advanced combineert stoomkracht met de vrijheid van snoerloos strijken. U bereikt elke 

plek op de strijkplank en strijkt ook lastige plekken met gemak. Het strijkijzer warmt snel op, is binnen 

enkele seconde opgeladen en heeft een draagvergrendeling voor comfortabel opbergen.

Snel strijken
• 2400 W voor snelle opwarming in 30 seconden
• Extra grote waterinlaat voor snel bijvullen en legen
• Stoomstoot tot 190 g verwijdert moeiteloos de meest hardnekkige kreuken
• Slimme voet laadt op in een handomdraai, met lichtindicator
• Stoomproductie tot 35 g/min. voor krachtige, stabiele strijkresultaten

Eenvoudig strijken
• Duurzame keramische zoolplaat voor soepel glijden
• Minder navullen dankzij het extra grote waterreservoir van 300 ml
• Draagvergrendeling en snoerklem voor eenvoudig en netjes opbergen

Uitstekende prestaties
• Calc Clean-schuifknop voor langdurige stoomprestaties



 2400 W voor snel opwarmen

Slechts 30 seconden opwarmen voor snel 
starten.

Stoomstoot tot 190 g

Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige 
kreuken eenvoudig te verwijderen.

Tot 35 g/min. stoom

Stoomproductie tot 35 g/min. voor krachtige 
en stabiele strijkresultaten

Sneloplaadstation

Het slimme basisstation laadt het strijkijzer op 
in een paar seconden. Gekleurd licht geeft aan 
wanneer het strijkijzer klaar is voor gebruik en 
herinnert u eraan wanneer u het op moet 
laden.

XL waterinlaat

Door een extra grote vulopening kan het 
waterreservoir snel worden bijgevuld en 
geleegd.

Keramische zoolplaat

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

Eenvoudig opbergen

Het strijkijzer kan veilig op de voet bevestigd 
worden met ons draagvergrendelingssysteem. 
Het snoer is gemakkelijk rond de voet te 
wikkelen en wordt met een klem netjes op zijn 
plaats gehouden.

Waterreservoir van 300 ml

Minder vaak bijvullen dankzij het grote 
waterreservoir van 300 ml, dus u strijkt meer 
kleren in één enkele beurt.

Ingebouwde Calc Clean-schuifknop

Dit strijkijzer werkt met gewoon kraanwater. 
Calc-clean is een ingebouwde reinigingsfunctie 
voor het verwijderen van kalkaanslag en het 
behouden van optimale prestaties.
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Gebruiksvriendelijk
• Capaciteit waterreservoir: 300 ml
• Naam zoolplaat: Keramiek
• Druppelstop
• Geschikt voor kraanwater
• Netsnoerlengte: 1,8 m
• Nauwkeurige stoomtip
• Extra grote vulopening

Snelle kreukverwijdering
• Vermogen: 2400 W
• Continue stoom: 35 g/min
• Stoomstoot: 190 g
• Verticale stoom
• Variabele stoomniveaus
• Sproeit water
• Verhittingstijd: 30 sec.

Kalkbeheer
• Schoonmaken en ontkalken: Antikalkoplossing

Opbergen
• Opbergvak voor snoer: Snoerclip

Afmetingen en gewicht
• Gewicht van strijkijzer: 1,020 kg

Milieuvriendelijke efficiëntie
• Energiebesparingsmodus
• Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Garantie
• 2 jaar wereldwijde garantie
•
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