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Supereenvoudig strijken dankzij 8 slimme functies
Met uniek ShoulderWing-systeem

De strijkplank speelt een belangrijke rol bij het strijken. Bij het ontwerpen van de nieuwe Philips-strijkplank

hebben we echt aan elk detail gedacht om het strijken zo makkelijk mogelijk te maken. Deze unieke plank biedt 8

slimme oplossingen voor alle strijkproblemen.

Snel strijken

Soepel strijken zonder dat er water op de vloer lekt

Meer in één keer strijken: XL-strijkplank en XL-strijkijzerplateau

Ideaal voor stoomgeneratoren: XL-strijkijzerplateau

Eenvoudig shirts strijken: uniek ShoulderWing-systeem

Gemakkelijk strijken

1 kg lichter*

Strijken met 60% minder lawaai*

Kleerhanger

Veilig strijken

Ontworpen voor stabiliteit: transportbeveiliging en vloerdoppen



Strijkplank GC240/05

Kenmerken

1 kg lichter

De strijkplank is nu 1 kg lichter vergeleken met

vorige versie voor eenvoudiger verplaatsen vóór

uw strijksessie

Kleerhanger

U hoeft niet te zoeken naar een plek om uw net

gestreken shirts aan op te hangen. Hang de

kledingstukken direct na het strijken aan het

handige ophangrek.

Verplaatsbeveiliging en vloerdoppen

Verplaatsbeveiliging voorkomt dat de

strijkplank per ongeluk inklapt terwijl u aan het

strijken bent en houdt de strijkplank gesloten

wanneer deze is opgeborgen. De strijkplank

heeft een constructie met dubbele poten en

antislipvloerdoppen die zorgt voor extra

stabiliteit.

Extra grote strijkijzermat

De stabiele, extra grote strijkijzermat is ideaal

voor stoomsystemen. Bovendien is deze mat

hittebestendig en kan deze veilig worden

gebruikt met stoomstrijkijzers.

XL-strijkplank en XL-plateau

Meer in één keer strijken met de Philips XL-

strijkplank (120 x 45 cm). De plank is ook

ideaal voor het strijken van grote vlakken zoals

lakens, slopen en tafelkleden. Het stabiele,

extra grote strijkijzerplateau is ideaal voor

stoomgeneratoren. Bovendien is de hoes

hittebestendig en kan deze veilig worden

gebruikt met stoomstrijkijzers.

Strijken met 60% minder lawaai

Strijken is gemakkelijker met de strijkplankhoes

waarmee u stiller strijkt en 60% minder geluid

hebt vergeleken met een meerlaagse

strijkplankhoes

AquaBlock-anti-lekhoes

AquaBlock is een unieke technologie die

voorkomt dat gecondenseerde stoom op de

vloer druppelt. Daardoor is deze strijkplankhoes

het ideale strijkoppervlak voor strijken met een

stoomgenerator.

Uniek ShoulderWing-systeem

Met het unieke ShoulderWing-systeem is het

strijken van shirts eenvoudiger dan ooit.

Dankzij dit innovatieve systeem kunt u shirts

strijken zonder dat u ze steeds hoeft te

verplaatsen, waardoor u tijd en moeite

bespaart. Het intrekbare ShoulderWing-

systeem kan, afhankelijk van het te strijken

kledingstuk, worden geopend of gesloten.

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

Snel en handig strijken

ShoulderWing-systeem

Ophangrek voor shirts

In hoogte verstelbaar: 70 - 94 cm

Hoogtestand: 6 stand(en)

Geschikt voor: Stoomgeneratoren,

Stoomstrijkijzers

Veilig strijken

Antislip, beschermende voetkap

Kinderslot

Transportbeveiliging

Kenmerken

Strijkoppervlak: Geperforeerd metaal

Benen: Geverfde buitenlaag van stevig metaal

Hoes voor strijkplank

Bovenlaag: 100% katoen

Tweede laag: Schuim

Derde laag: Vilt, Anti-lek

Vierde laag: Vilt

Technische specificaties

Afmetingen van het product: 12 x 51 x 159 cm

Plankafmetingen: 120 x 45 cm

Gewicht van de plank: 7,8 kg

* Dan eerdere versie van GC240

* Minder geluid dan bij meerlaagse strijkplankhoezen
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