
 

 

Philips ComfortCare
Stoomstrijkijzer

30 g

GC2710
Eenvoudig, snel en effectief

Strijkijzer met duurzamere stoomprestaties
Voor het beste resultaat wilt u krachtige stoom en een strijkijzer dat altijd doorgaat. Dit handige 
GC2710/02-stoomstrijkijzer van Philips, met stoomstoten van 90 g, 2000 W vermogen voor 
constante hoge stoomproductie en een zelfreinigend systeem, geeft u waar voor uw geld!

Comfortabel strijken
• Minder navullen dankzij het extra grote waterreservoir van 300 ml

Soepel glijden over alle stoffen
• Zoolplaat met niet-plakkende buitenlaag

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

Easily removes creases
• Stoomstoot tot 90 g voor de meest hardnekkige kreuken
• Continue stoom tot 30 g/min voor gladdere strijkresultaten



 Stoomstoot tot 90 g

Met de stoomstoot van 90 g van het strijkijzer kunt 
u zelfs de meest hardnekkige kreuken probleemloos 
verwijderen.

Niet-plakkende zoolplaat

Dankzij de speciale, niet-plakkende buitenlaag op de 
zoolplaat glijdt uw Philips-strijkijzer goed over alle 
stoffen.

Waterreservoir van 300 ml

Minder vaak bijvullen dankzij het grote 
waterreservoir van 300 ml, dus u strijkt meer kleren 
in één enkele beurt.

Stoom tot 30 g/min

Continue stoom tot 30 g/min voor gladdere 
strijkresultaten.

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.
GC2710/02

Specificaties
Ontkalkingsfunctie
• Calc-Clean-oplossing: Zelfreiniging
• Geschikt voor kraanwater

Technische specificaties
• Spanning: 220 volt

Gebruiksvriendelijk
• Capaciteit waterreservoir: 300 ml
• Elk moment bij te vullen
• Water bijvullen en legen: Zijklep
• Druppelstop
• Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer 

voor maximale bewegingsvrijheid (360 graden)
• Netsnoerlengte: 1,9 m

Snelle en krachtige verwijdering van 
kreuken
• Zoolplaat: Antikleefzool
• Continue stoomproductie: 30 g/min
• Vermogen: 2000 W
• Stoomproductie
• Spray
• Stoomstoot: 90 g
• Verticaal stomen
• Variabele stoominstellingen
•
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