
 

 

Philips PowerLife
Stoomstrijkijzer - 
Refurbished

2400 W
40 g/min continue stoom
Stoomstoot van 160 g
SteamGlide-zoolplaat

GC2997
Optimale prestaties, 

elke dag opnieuw
Op een strijkijzer moet u elke dag kunnen vertrouwen. Dit hoogwaardige strijkijzer met 
SteamGlide-zoolplaat tegen krassen, continue hoge stoomproductie en geïntegreerde 
Calc Clean-functie biedt u een duurzame prestatie.

Comfortabel strijken
• Strijkijzer schakelt zichzelf automatisch uit indien u het even niet gebruikt
• Comfortabel, geribbeld handvat voor optimale grip
• De druppelstop voorkomt dat er water op uw kleding komt

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken
• 2400 W voor snel opwarmen
• Stoomproductie tot 40 g/min. voor krachtige, stabiele strijkresultaten
• De stoomstoot van tot 160 g verwijdert moeiteloos de meest hardnekkige kreuken
• Verticale stoom voor hangende kledingstukken

Uitstekende prestaties
• Ingebouwde Calc Clean-schuifknop, langdurige stoomprestaties
• Getest snoer voor maximale duurzaamheid en veiligheid
• Krasbestendige SteamGlide-zoolplaat voor goed glijvermogen



 2400 W voor snel opwarmen

Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige 
prestaties.

Stoomstoot tot 160

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

Continue stoom tot 40 g/min

Sterke en consistente stoomproductie om 
kreuken sneller te verwijderen.

Verticale stoom

De verticale stoomfunctie kunt u 
kledingstukken op de hanger opfrissen en 
kreuken uit gordijnen verwijderen terwijl ze 
hangen. Geen strijkplank nodig.

SteamGlide-zoolplaat

Onze speciale SteamGlide-zoolplaat glijdt over 
elke stof. De zoolplaat kleeft niet, is 
krasbestendig en is gemakkelijk schoon te 
maken.

Ingebouwde Calc Clean-schuifknop

Dit strijkijzer werkt met gewoon kraanwater. 
Calc-clean is een ingebouwde reinigingsfunctie 
voor het verwijderen van kalkaanslag en het 
behouden van optimale prestaties.

Beproefd kwaliteitssnoer

Al onze stoomstrijkijzersnoeren zijn grondig 
getest voor maximale veiligheid en 
duurzaamheid.

Automatische uitschakeling

Het strijkijzer schakelt zichzelf uit als u het 
even niet gebruikt. Wanneer het op de steun 
op de achterkant staat, wordt het na 8 minuten 
automatisch uitgeschakeld. Op de platte kant 
schakelt wordt het apparaat na 30 seconden 
uitgeschakeld.

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 - Refurbished
2400 W 40 g/min continue stoom, Stoomstoot van 160 g, SteamGlide-zoolplaat



Publicatiedatum  
2022-09-14

Versie: 1.0.2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve 
eigenaren.

www.philips.com
Gebruiksvriendelijk
• Capaciteit waterreservoir: 320 ml
• Naam zoolplaat: SteamGlide
• Beveiliging: automatische uitschakeling
• Geschikt voor kraanwater
• Druppelstop
• Extra stabiele steun voor onderkant van strijkijzer
• Extra grote vulopening

Snelle kreukverwijdering
• Vermogen: 2400 W
• Continue stoom: 40 g/min
• Stoomstoot: 160 g
• Sproeit water

Kalkbeheer
• Schoonmaken en ontkalken: Ingebouwde Calc 

Clean-schuifknop

Afmetingen en gewicht
• Gewicht van strijkijzer: 1,255 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 - Refurbished
2400 W 40 g/min continue stoom, Stoomstoot van 160 g, SteamGlide-zoolplaat

* Getest en vergeleken met de niet-plakkende zoolplaat van Philips
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