Stoomstrijkijzer
EasySpeed
35 g/min. stoom; stoomstoot
van 110 g
Keramische zoolplaat
Automatische uitschakeling +
antikalk
2200 watt
GC2046/20

Snel, van begin tot eind
3 manieren om sneller te strijken
Met het EasySpeed-strijkijzer kunt u sneller strijken dankzij de Triple Precision-voorkant, gelijkmatige
warmteverspreiding over de zoolplaat en continue stoom.
Eenvoudig kreukels verwijderen
Vermogen tot 2200 W voor constant hoge stoomproductie
Stoomstoot van 110 g verwijdert moeiteloos de meest hardnekkige kreuken
Continue stoomproductie tot 35 g/min
Keramische zoolplaat voor betere glijprestaties
Verticale stoom voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken
Langere levensduur
Calc-Clean-schuif om kalk eenvoudig uit uw strijkijzer te verwijderen
Comfortabel strijken
Het strijkijzer wordt automatisch uitgeschakeld als u het even niet gebruikt
Het Drip Stop-systeem voorkomt dat er water op uw kleding komt
Triple Precision-voorkant voor optimale controle en zichtbaarheid
Gelijkmatige stoomverdeling voor eﬃciënt strijken
Een ﬁjne spray maakt het textiel gelijkmatig vochtig

Stoomstrijkijzer

GC2046/20

Kenmerken
Vermogen tot 2200 W

Verticale stoom

Drip Stop-systeem

Vermogen tot 2200 W voor constant hoge
stoomproductie.

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

Dankzij het Drip Stop-systeem kunt u ﬁjne
stoﬀen op lage temperatuur strijken zonder dat
u zich zorgen hoeft te maken over
watervlekken.

Stoomstoot tot 110 g
Calc-Clean-schuif

Triple Precision-voorkant

Met de stoomstoot van 110 g van het strijkijzer
kunt u zelfs de meest hardnekkige kreuken
probleemloos verwijderen.
Stoomproductie tot 35 g/min

Dit stoomstrijkijzer kan worden gebruikt met
gewoon kraanwater. Met de Calc-Cleanschuifknop verwijdert u eenvoudig kalkaanslag
uit uw strijkijzer. Om het Philipsstoomstrijkijzer in optimale conditie te houden,
gebruikt u deze functie eens per maand
wanneer u gewoon kraanwater gebruikt.

De voorkant van dit Philips-strijkijzer is
nauwkeurig in 3 opzichten: het heeft een spitse
voorkant, een speciale uitsparing voor knopen
en een slank ontwerp van de neus. De Triple
Precision-voorkant maakt het mogelijk om
zelfs de lastigste plekken te strijken,
bijvoorbeeld rond knopen en tussen plooien.

Automatische uitschakeling

Continue stoomproductie tot 35 g/min geeft u
de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken
eﬃciënt te verwijderen.
Keramische zoolplaat
Het strijkijzer wordt automatisch uitgeschakeld
als u het even niet gebruikt. Als u het apparaat
op de steun van de onderkant hebt geplaatst,
wordt het na 8 minuten uitgeschakeld. Als u
het op de zoolplaat of op de zijkant hebt
geplaatst, wordt het al na 30 seconden
uitgeschakeld.

Keramische zoolplaat is krasbestendig, glijdt
soepel en is gemakkelijk schoon te maken.

Aanbevolen door CHOICE
CHOICE is een consumentenorganisatie die
zonder commerciële bedoelingen informatie en
advies geeft.CHOICE test producten voor
Australische consumenten, en niet voor
merken, en geeft onpartijdig advies,
beoordelingen en aanbevelingen. Voor het
testprogramma van CHOICE worden producten
anoniem in winkels gekocht. Deze producten
worden uitgebreid getest in hun laboratorium
om ervoor te zorgen dat consumenten de beste
kwaliteit krijgen.

Stoomstrijkijzer
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Speciﬁcaties
Gebruiksvriendelijk
Capaciteit waterreservoir: 270 ml
Druppelstop
Beveiliging: automatische uitschakeling
Netsnoerlengte: 1,8 m
Nauwkeurige stoomtip
Naam zoolplaat: SteamGlide keramisch

Snelle kreukverwijdering
Continue stoom: 35 g/min
Vermogen: 2200 W
Stoomstoot: 110 g
Variabele stoomniveaus
Verticale stoom
Sproeit water
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