Philips Azur
Stoomstrijkijzer

Snoer van 3 m
GC4710

Verwijdert eenvoudig kreuken
Krachtig strijkijzer met SteamGlide-zoolplaat
Strijken gaat soepel en moeiteloos met de SteamGlide-zoolplaat van dit strijkijzer. De
krachtige stoom en het soepel glijden vormen de ideale combinatie voor het verwijderen
van kreuken en een geweldig resultaat!
Powerful performance
• 2400 watt voor constante hoge stoomproductie
Comfortabel strijken
• Extra lang snoer van 3 meter voor maximaal gebruiksgemak
Soepel glijden over alle stoffen
• De perfecte balans tussen glijden en strak trekken
Komt ook op moeilijk bereikbare plaatsen
• De stoomtip zorgt voor stoom op moeilijk te bereiken plaatsen
Easily removes creases
• Continue stoomproductie tot 40 g/min
• Stoomstoot tot 160

GC4710/02

Stoomstrijkijzer
Snoer van 3 m

Kenmerken
SteamGlide PLUS

Specificaties
Extra lang snoer van 3 meter

Gebruiksvriendelijk

• Controle: Indicatielampje voor temperatuur,
Variabele stoominstellingen
• Snelle opwarming

Technische specificaties
•
•
•
•
•

Vermogen: 2400
Frequentie: 50-60
Spanning: 220 - 240
Gewicht: 1,7 kg
Capaciteit waterreservoir: 350 ml

Accessoires

• Meegeleverd: Slim opbergen dankzij de
snoerwikkelaar
De beste resultaten krijgt u met een zoolplaat die
een optimale balans heeft tussen glijden en strak
trekken. De SteamGlide PLUS-zoolplaat heeft een
zone waarmee u uitstekend over de stof glijdt en een
zone waarmee u de stof perfect strak trekt.

Met het extra 3 m lange snoer van uw Philipsstrijkijzer komt u gemakkelijk bij de randen van de
strijkplank en zelfs verder!

Stoomtip

2400 watt

Soepel glijden

• Zoolplaat: SteamGlide-zoolplaat

Comfortabel strijken

• Snoerlengte: 3 m
• Extra comfort: Snoer voor maximale
bewegingsvrijheid (360 graden), Zachte handgreep
• Antikalksysteem: Dubbelactief antikalksysteem
• Geen lekkage: Drip Stop-systeem
• Geschikt voor kraanwater
• Capaciteit waterreservoir: 350 ml

Kreuken verwijderen
•
•
•
•
•
•

2400 watt voor constante hoge stoomproductie.

Stoom tot 40 g/min

De unieke stoomtip van dit Philips-strijkijzer
combineert de spitse voorkant van de zoolplaat met
speciale lange stoomgaten in de top, om de kleinste
en moeilijk bereikbare plaatsen te strijken voor het
beste resultaat.

Stoomstoot tot 160

Philips-stoomstrijkijzer met continue stoom tot 40 g/
min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle
kreuken efficiënt te verwijderen.
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Verticale stoom
Continue stoom: Tot 40 g/min
Spray
Voor moeilijk bereikbare plekjes: Stoomtip
Stoomstoot: Tot 160 g/min

