
 

 

Philips SpeedCare
Stoomgenerator

Pompdruk max. 4,5 bar
stoomstoot tot 120 g
Vast waterreservoir van 1,2 l

GC6608
Sneller strijken met twee 

keer meer stoom**
De Philips SpeedCare-stoomgenerator levert meer stoom dan een stoomstrijkijzer en 
helpt u sneller te strijken. Besteed minder lang aan het strijken dankzij de Philips 
SpeedCare-stoomgenerator en breng meer tijd met uw gezin door.

Snel en krachtig strijken
• Pompdruk max. 4,5 bar
• Gebruiksklaar in 2 minuten en onbeperkt bij te vullen
• Triple Precision-voorkant voor optimale controle en zichtbaarheid
• Zoolplaat met niet-plakkende buitenlaag
• Continue stoom tot 95 g/min.
• U kunt op elk moment het waterreservoir bijvullen, zelfs tijdens het strijken

Gebruiksvriendelijk
• Intelligente Calc-Clean-herinnering met geluid en licht
• Verticale stoom voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken

Comfortabel strijken
• Compact en lichtgewicht strijkijzer voor gemakkelijker opbergen
• Waterreservoir van 1,2 l, elk moment bij te vullen tijdens het strijken



 Vul het waterreservoir wanneer u wilt

U kunt het aparte waterreservoir op elk 
gewenst moment bijvullen zonder te hoeven 
wachten - zelfs tijdens het strijken.

Stoomklaar in 2 minuten

Stoom is klaar voor gebruik in 2 minuten en 
kan op ieder moment tijdens het strijken 
worden bijgevuld.

Smart Calc-Clean

Smart Calc Clean is een geïntegreerde 
ontkalkings- en reinigingsfunctie om uw 

apparaat te beschermen. Om optimale 
stoomprestaties en een lange levensduur te 
garanderen en witte kalkresten te voorkomen, 
geeft uw stoomgenerator aan wanneer u het 
ontkalkingsproces dient uit te voeren. Zorg 
ervoor dat u altijd het Smart Calc Clean-
reservoir gebruikt die bij uw apparaat wordt 
geleverd voor optimaal gebruiksgemak.

Verticale stoom

Dit Philips-strijkijzer heeft een verticale 
stoomfunctie voor het verwijderen van 
kreuken uit hangende kledingstukken.

Waterreservoir van 1,2 l

De SpeedCare-stoomgenerator heeft een 
waterreservoircapaciteit van 1,2 l, zodat u 
langer dan 1 uur kunt strijken. Zo hoeft u het 
water niet steeds weer bij te vullen bij het 
verwerken van grote wassen. Dankzij de 
technologie is het ook mogelijk het 
waterreservoir bij te vullen tijdens het strijken, 
zonder dat u het apparaat 2 uur hoeft te laten 
afkoelen.

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.

Niet-plakkende zoolplaat

Dankzij de speciale, niet-plakkende buitenlaag 
op de zoolplaat glijdt uw Philips-strijkijzer goed 
over alle stoffen.
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Gebruiksvriendelijk
• Water bijvullen en legen: Extra grote vulopening
• Elk moment bij te vullen
• Opwarmtijd: 2 minute(s)
• Capaciteit waterreservoir: 1200 ml
• Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer 

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

Snelle en krachtige verwijdering van 
kreuken
• Zoolplaat: Antikleefzool
• Continue stoomproductie: 95 g/min
• Vermogen: 2400 W

• Druk: Pompdruk max. 4,5 bar
• Stoomstoot: 120 g
• Verticaal stomen

Technische specificaties
• Afmetingen van de verpakking: 26,4 x 30,3 x 

40,4 cm
• Afmetingen van het product: 19,8 x 21,7 x 34,6 cm
• Gewicht van strijkijzer + voet: 2,6 kg
• Gewicht van strijkijzer: 1,1 kg

Ontkalkingsfunctie
• Calc-Clean-oplossing: Smart Calc-Clean
• Calc-Clean-herinnering
• Geschikt voor kraanwater
• Gefilterd water aanbevolen
•
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* * vergeleken met het Philips-stoomstrijkijzer GC1480
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