
 

 

Philips 1700 series
Stoomstrijkijzer

17 g/min. stoom
Aluminium zoolplaat
Antikalk-
1400 watt

GC1705
Gegarandeerd snel en effectief

Supersnelle zoolplaat
Omdat het leven veel meer is dan het uitvoeren van huishoudelijke taken, wilt u deze zo 
snel mogelijk afhandelen. De spitse voorkant, de unieke stoomgaatjes en de soepel 
glijdende zoolplaat maken van dit kwaliteitsproduct een supersnel strijkijzer.

Powerful performance
• 1400 watt voor constante hoge stoomproductie

Comfortabel strijken
• Minder navullen dankzij het grote waterreservoir van 180 ml
• Een fijne spray maakt het textiel gelijkmatig vochtig

Soepel glijden over alle stoffen
• Aluminium zoolplaat voor soepel glijden over alle stoffen

Langere levensduur
• Calc Clean helpt kalkaanslag in uw strijkijzer te voorkomen

Komt ook op moeilijk bereikbare plaatsen
• Spitse voorkant om moeilijk bereikbare plekjes te strijken



 Stoom tot 17 g/min.

Continue stoom tot 17 g/min. voor gladdere 
strijkresultaten.

1400 watt

Dit krachtige strijkijzer warmt snel op en behoudt 
tijdens het strijken een zeer stabiele temperatuur, 
waardoor kreuken beter kunnen worden 
gladgestreken.

Spray

De sprayfunctie produceert een fijne nevel die de 
stof gelijkmatig bevochtigt, zodat u kreuken 
eenvoudiger kunt gladstrijken.

Aluminium zoolplaat

De duurzame aluminium zoolplaat glijdt soepel over 
alle stoffen en is krasbestendig en eenvoudig schoon 
te maken.

Calc Clean

Met de Calc Clean-functie kunt u uw Philips-
strijkijzer gemakkelijk schoonspoelen om alle 
kalkdeeltjes te verwijderen. Zo verlengt u de 
levensduur van uw strijkijzer.

Groot waterreservoir van 180 ml
Minder vaak bijvullen dankzij het extra grote 
waterreservoir van 180 ml, dus u strijkt meer kleren 
in één enkele beurt.

Spitse voorkant

Dankzij de unieke spitse voorkant strijkt u zelfs de 
moeilijkst bereikbare plekjes.
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Specificaties
Gewicht en afmetingen
• Gewicht van het product: 1,06
• Afmetingen van het product: 26,1 x 11,5 x 13,6 cm

Gebruiksvriendelijk
• Controle: Indicatielampje voor temperatuur, 

Variabele stoominstellingen
• Voor moeilijk bereikbare plekjes: Speciale vorm
• Snelle opwarming

Technische specificaties
• Vermogen: 1400
• Frequentie: 50-60
• Spanning: 220 - 240

Comfortabel strijken
• Snoerlengte: 1,8 m
• Extra comfort: Snoer voor veel bewegingsvrijheid 

(180 graden)
• Veilig in gebruik: Voldoet ruimschoots aan 

internationale valproefnormen
• Geschikt voor kraanwater
• Capaciteit waterreservoir: 180 ml

Kreuken verwijderen
• Continue stoom: Tot 17 g/min
• Zoolplaat: Optimaal geplaatste openingen
• Spray
• Voor moeilijk bereikbare plekjes: Spitse voorkant
•
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Kenmerken
Stoomstrijkijzer
17 g/min. stoom Aluminium zoolplaat, Antikalk-, 1400 watt
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