
 

 

Philips
Stoomstrijkijzer

GC3633

1

El
De
gro
en
00% stoomkracht, 20%* minder energieverbruik

ke dag een groene dag
 innovatieve functie van dit Philips-stoomstrijkijzer biedt 100% stoomkracht voor 
ndige verwijdering van kreuken. Bovendien bespaart u automatisch 20%* op uw 

ergieverbruik, omdat er geen stoom verloren gaat.

Comfortabel strijken
• Stoomstoot tot 120 g
• Zachte handgreep voor blijvend comfortabel strijken

Veilig strijken
• Het Drip Stop-systeem voorkomt dat er water op uw kleding komt

Langere levensduur
• Double Active Calc System voorkomt kalkaanslag

Komt ook op moeilijk bereikbare plaatsen
• De stoomtip zorgt voor stoom op moeilijk te bereiken plaatsen

Automatische energiebesparing
• Automatische energiebesparing



 Stoom tot 40 g/min

Philips-stoomstrijkijzer met continue stoom 
tot 40 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid 
stoom om alle kreuken efficiënt te 
verwijderen.

Stoomstoot tot 120 g

De stoomstootfunctie kan worden gebruikt 
voor verticaal stomen en hardnekkige kreuken.

Dubbelactief antikalksysteem

Het Double Active Calc-systeem op uw 
Philips-stoomstrijkijzer voorkomt kalkaanslag 
dankzij kalkwerende pillen en de eenvoudig te 
gebruiken Calc-Clean-functie.

Zachte handgreep
Dankzij de zachte handgreep van dit Philips-
strijkijzer kunt u comfortabel strijken, zelfs 
tijdens langere strijkbeurten.

Stoomtip

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.

Drip Stop-systeem

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

Automatische energiebesparing

Automatische energiebesparing De 
innovatieve functie van dit Philips-
stoomstrijkijzer biedt 100% stoomkracht voor 
grondige verwijdering van kreuken. Bovendien 
bespaart u automatisch op uw energieverbruik, 
omdat er geen stoom verloren gaat.
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Technische specificaties
• Vermogen: 2400 W

Eenvoudig kreukels verwijderen
• Stoomstoot voor hardnekkige kreuken: 120 g/min

Soepel glijden
• SteamGlide-zoolplaat

Comfortabel strijken
• Extra lang snoer voor maximaal gebruiksgemak: 

3 m

Langere levensduur
• Dubbelactief antikalksysteem

3 x makkelijker
• Extra grote waterinlaat

Kreuken verwijderen
• Continue stoom: Tot 40 g/min
•
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