
 

 

Philips 1900 series
Stoomstrijkijzer

14 g/min. stoom; stoomstoot van 

80 g

Blue Ceralon-zoolplaat
Antikalk-
1700 watt

GC1960
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mdat het leven veel meer is dan het uitvoeren van huishoudelijke taken, wilt u deze zo 
el mogelijk afhandelen. Dit hoogwaardige GC1960/02-strijkijzer van Philips beschikt 
er een superefficiënt reservoir, spitse voorkant en soepel glijdende zoolplaat.

Eenvoudig kreukels verwijderen
• Verticale stoom voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken
• Stoomstoot verwijdert de meest hardnekkige kreuken moeiteloos
• Continue stoomproductie tot 14 g/min.

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

Langere levensduur
• Double Active Calc System voorkomt kalkaanslag

Eenvoudig klaar te zetten en op te bergen
• Eenvoudig en supersnel vullen van het waterreservoir
• Eenvoudig en supersnel legen van het waterreservoir



 Niet-plakkende zoolplaat

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

Dubbelactief antikalksysteem

Het Double Active Calc-systeem op uw Philips-
stoomstrijkijzer voorkomt kalkaanslag dankzij 
kalkwerende pillen en de eenvoudig te gebruiken 
Calc-Clean-functie.

Verticale stoom

Dit Philips-strijkijzer heeft een verticale 
stoomfunctie voor het verwijderen van kreuken uit 
hangende kledingstukken.

Extra stoomstoot

Stoomstoot verwijdert de meest hardnekkige 
kreuken moeiteloos.

Continue stoomproductie
Continue stoomproductie tot 14 g/min.

Eenvoudig en supersnel legen

Eenvoudig en supersnel legen van het waterreservoir 
dankzij de grote vulopening en de zijklep.

Eenvoudig en supersnel vullen

Eenvoudig en supersnel vullen van het 
waterreservoir dankzij de grote vulopening en de 
zijklep aan het Philips-strijkijzer.
GC1960/02

Specificaties
Snelle en krachtige verwijdering van 
kreuken
• Zoolplaat: Blauw Ceralon
• Stoomproductie
• Continue stoomproductie: 14 g/min
• Extra stoomstoot: 80 g
• Verticaal stomen
• Variabele stoominstellingen
• Spray
• Stoomtip
• Vermogen: 1700 W

Gebruiksvriendelijk
• Capaciteit waterreservoir: 180 ml
• Water bijvullen en legen: Zijklep, Extra grote 

vulopening
• Netsnoerlengte: 1,8 m
• Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer 

voor veel bewegingsvrijheid (180 graden)

Ontkalkingsfunctie
• Geschikt voor kraanwater
• Calc-Clean-oplossing: Double Active Calc-Clean

Technische specificaties
• Gewicht van strijkijzer: 1,06 kg
• Afmetingen van het product: 26,1 x 11,5 x 13,6 

cm cm
• Voltage: 220 volt
•
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Kenmerken
Stoomstrijkijzer
14 g/min. stoom; stoomstoot van 80 g Blue Ceralon-zoolplaat, Antikalk-, 1700 watt
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