
 

 

Philips PerfectCare
Stoomstrijkijzer

2600 W
45 g/min continue stoom
Stoomstoot van 200 g
SteamGlide Plus-zoolplaat
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0% veilig, zelfs op fijne stoffen
nkzij de OptimalTEMP-technologie kunt u al uw kleding nu in één keer strijken, van 
ns tot zijde. Het is de perfecte combinatie van warmte en stoom, zodat u kreuken snel 
nt verwijderen zonder risico op schroeiplekken of glimmende plekken.

Zorgeloos strijken zonder temperatuurinstelling
• Veilig op alle strijkbare kledingstukken. Gegarandeerd zonder schroeiplekken
• OptimalTEMP-technologie, geen temperatuurinstellingen vereist

Comfortabel strijken
• Ingebouwde Calc Clean-schuifknop, langdurige stoomprestaties
• Strijkijzer schakelt zichzelf automatisch uit indien u het even niet gebruikt
• De druppelstop voorkomt dat er water op uw kleding komt

Eenvoudig en snel strijken
• 2600 W voor snel opwarmen
• Stoomproductie tot 45 g/min voor krachtige, consistente strijkresultaten
• Stoomstoot van max. 200 g verwijdert moeiteloos de meest hardnekkige kreuken
• SteamGlide Plus-zoolplaat voor ultiem glijden



 Geen temperatuurinstelling nodig

Strijk alles - van zijde tot spijkerbroek - zonder 
een andere temperatuur in te stellen. Dankzij 
OptimalTemp zijn er geen 
temperatuurregelaar of instellingen nodig 
zodat u de was niet meer hoeft voor te 
sorteren en niet meer hoeft te wachten tot het 
strijkijzer is opgewarmd en weer is afgekoeld. 
U bent op elk moment klaar voor elke stof.

Geen brandplekken - gegarandeerd

Wij garanderen dat dit strijkijzer nooit 
brandplekken zal veroorzaken op welke 
strijkbare stoffen dan ook. U kunt het 
strijkijzer zelfs met de onderkant op uw kleren 
of de strijkplank laten liggen. Geen 
brandplekken, geen glans. Gegarandeerd.

2600 W voor snel opwarmen

Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige 
prestaties.

Continue stoom tot 45 g/min

Sterke en consistente stoomproductie om 
kreuken sneller te verwijderen.

Stoomstoot tot 200 g

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

SteamGlide Plus-zoolplaat

Onze exclusieve SteamGlide Plus-zoolplaat 
levert met zijn geavanceerde titaniumlaag en 6-
laagse coating ultieme strijkprestaties voor alle 
soorten stof. Niet-klevend, krasbestendig en 
eenvoudig schoon te houden.

Automatische uitschakeling

Het strijkijzer schakelt zichzelf uit als het even 
stilstaat. Als het strijkijzer op de achterkant, 
zoolplaat of zijkant is geplaatst, wordt het 
automatisch uitgeschakeld na 2 minuten.

Geen gedruppel

Dankzij het Drip Stop-systeem kunt u met een 
gerust hart fijne stoffen op lage temperatuur 
strijken. U hoeft u zich geen zorgen meer te 
maken over waterdruppels waardoor vlekken 
kunnen ontstaan.
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Kenmerken
Stoomstrijkijzer
2600 W 45 g/min continue stoom, Stoomstoot van 200 g, SteamGlide Plus-zoolplaat
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Gebruiksvriendelijk
• Capaciteit waterreservoir: 300 ml
• Beveiliging: automatische uitschakeling
• Geschikt voor kraanwater
• Druppelstop
• Extra stabiele steun voor onderkant van strijkijzer
• Extra grote vulopening

Snelle kreukverwijdering
• Vermogen: 2600 W
• Continue stoom: 45 g/min
• Stoomstoot: 200 g
• Sproeit water

Kalkbeheer
• Schoonmaken en ontkalken: Ingebouwde Calc 

Clean-schuifknop

Afmetingen en gewicht
• Gewicht van strijkijzer: 1,485 kg
• Afmetingen verpakking (b x h x d): 33,2 x 16,7 x 

13,7 cm
• Productafmetingen (b x h x d): 31,2 x 14,7 x 

12,7 cm

Milieuvriendelijke efficiëntie
• Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Garantie
• 2 jaar wereldwijde garantie
•
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Specificaties
Stoomstrijkijzer
2600 W 45 g/min continue stoom, Stoomstoot van 200 g, SteamGlide Plus-zoolplaat
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