
 

Droogstrijkijzer

 
DynaGlide-zoolplaat

Netsnoer van 1,8 m

Strijkvermogen van 1200 watt

1200 watt

 

GC160/02

De best glijdende zoolplaat
Voor Philips droogstrijkijzers

Het nieuwe Philips strijkijzer Affinia is voorzien van een Dynaglide-zoolplaat,

zodat u soepel over uw kledingstukken glijdt. Het gebruiksvriendelijke strijkijzer

heeft een spitse voorkant, een comfortabel geribbeld handvat en een verhoogde

temperatuurregelaar.

Soepel glijden over alle stoffen

DynaGlide-zoolplaat voor gemakkelijk glijden op alle kledingstukken

Comfortabel strijken

Zoolplaat met spitse voorkant komt ook in moeilijke gebieden

Speciale vorm voor snel strijken langs knopen en zomen

Comfortabele handgreep met ribbels voor goede grip

Snoerwikkelaar voor het gemakkelijk opslaan van het snoer

Alles in eigen hand

Eenvoudige temperatuurregeling

Temperatuurlampje duidt aan wanneer het strijkijzer heet genoeg is



Droogstrijkijzer GC160/02

Kenmerken

DynaGlide-zoolplaat

De DynaGlide-laag is een van de beste

Philips-zoolplaatlagen. Het is veel

krasbestendiger en het glijdt beter dan een

aluminium of keramische zoolplaat met een

niet-klevende laag.

Zoolplaat met spitse voorkant

Met de zoolplaat met spitse voorkant komt u

gemakkelijk de moeilijkst te bereiken plaatsen,

zoals tussen knopen, bij het maken van

plooien en in hoeken.

Speciale vorm

Speciale vorm voor snel strijken langs knopen

en zomen.

Comfortabele handgreep

De ribbels op het handvat van het strijkijzer

zorgt voor een aangename en ergonomische

handgreep, zodat uw hand goed past en niet

wegglijdt tijdens het strijken.

Eenvoudig opbergen

Het snoer kan om de hielsteun worden

gewikkeld, zodat u het apparaat eenvoudig

kunt opbergen.

Eenvoudige temperatuurregeling

De verbeterde temperatuurregeling is

gemakkelijk te bedienen en nauwkeurig. U zult

altijd de juiste temperatuur voor uw kledingstuk

hebben.

Temperatuurindicatielampje

Temperatuurlampje gaat aan wanneer het

strijkijzer opwarmt en gaat uit wanneer de

zoolplaat het ingestelde niveau heeft bereikt.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Alles in eigen hand

Eenvoudige temperatuurregeling

Temperatuurindicatielampje

Comfortabel strijken

Snoerlengte: 1,8 m

Gebruiksvriendelijk

Eenvoudig op te stellen en op te bergen:

Snoer en slang eenvoudig opbergen

Snoer met lange levensduur

Voor moeilijk bereikbare plekjes: Speciale

vorm

Zachte handgreep

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

Vermogen: 1200 W

Zoolplaat: DynaGlide
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