
 

 

Philips 6400 series
Stoomgenerator met 
stoom onder druk

Draagvergrendeling

GC6430
Verdubbel uw strijksnelheid met stoom onder druk
Compact en krachtig strijksysteem
Geniet van het gemak van een compact strijksysteem en verdubbel uw strijksnelheid met 
stoom onder druk.

Snel en krachtig strijken
• Stoomdruk van maximaal 4 bar voor snel strijken
• Continue stoom tot 90 g/min.

Gebruiksvriendelijk
• Uw strijkijzer stevig op het basisstation vergrendelen
• Eenvoudig te installeren en op te bergen

Comfortabel strijken
• Ergonomisch en licht strijkijzer van 1,2 kg
• Zoolplaat met niet-plakkende buitenlaag

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



 Stoomdruk van maximaal 4 bar

Met stoomdruk strijkt u dubbel zo snel. Omdat 
de stoom onder druk staat, dringt deze tot 
diep in de vezels door. Zelfs de moeilijkste 
stoffen strijkt u snel en moeiteloos glad.

Ergonomisch strijkijzer

Dankzij het ergonomische ontwerp van het 
strijkijzer kunt u comfortabel strijken en belast 
u uw pols minder. De oplopende handgreep 
zorgt voor een natuurlijke positie, waardoor u 
uw pols minder belast tijdens het strijken. Het 
ontwerp van het strijkijzer voorkomt ook dat 
u steeds dezelfde beweging maakt wanneer u 
het strijkijzer op zijn achterkant zet. Het 
geringe gewicht van slechts 1,2 kg garandeert 
optimaal strijkgemak.

Eenvoudig te installeren en op te bergen

Eenvoudig te installeren en op te bergen

Draagvergrendeling

De strijkijzer met stoomgenerator wordt 
geleverd met een draagvergrendeling. U kunt 
uw strijkijzer veilig op de voet vergrendelen, 
waardoor strijker veiliger wordt en het risico 
dat mensen de hete zoolplaat aanraken wordt 
verminderd. U kunt de stoomgenerator ook 
gemakkelijk dragen.

Niet-plakkende zoolplaat

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

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.

Continue stoom
Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. 
De unieke technologie in een Philips-strijkijzer 
met stoomgenerator genereert krachtige 
stoom waardoor u eenvoudiger, beter en 
sneller kunt strijken.
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Gewicht en afmetingen
• Gewicht van het product: 5,5
• Afmetingen van het product: 319 x 199 x 166

Gebruiksvriendelijk
• Controle: Indicatielampje voor temperatuur
• Voor moeilijk bereikbare plekjes: Speciale vorm, 

Stoomtip
• Eenvoudig op te stellen en op te bergen: 

Draagvergrendeling, Compact ontwerp, Snoer en 
slang eenvoudig opbergen

Technische specificaties
• Frequentie: 50-60
• Spanning: 220 - 240
• Vermogen van de boiler: 1370
• Vermogen van het strijkijzer: 800
• Opstarttijd: 6

Soepel glijden
• Zoolplaat: Non-stick soleplate

Comfortabel strijken
• Snoerlengte: 1,9 m
• Antikalksysteem: Eenvoudig schoonspoelen
• Ergonomisch ontwerp van het strijkijzer: Strijkijzer 

met ergonomisch ontwerp voor comfortabel 
strijken

• Lengte van de slang: 1,7 m
• Veilig in gebruik: Oververhittingsbeveiliging
• Geschikt voor kraanwater
• Capaciteit waterreservoir: 800 ml

Kreuken verwijderen
• Verticale stoom: Continue verticale stoom
• Continue stoom: Tot 90 g/min
• Zoolplaat: Optimaal geplaatste openingen
• Stoom onder druk: Maximaal 4 bar
•
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