
 

 

Philips 2500 series
Stoomstrijkijzer

• Drip Stop-systeem
• 32 g

GC2530
Eenvoudig, snel en effectief

Duurzamere stoomresultaten
Voor het beste resultaat wilt u krachtige stoom en een strijkijzer dat altijd doorgaat. Dit 
handige strijkijzer, met een stoomstoot van 95 g, 2100 W vermogen voor constante hoge 
stoomproductie en Double Active Calc System, geeft u waar voor uw geld!

Comfortabel strijken
• Minder navullen dankzij het extra grote waterreservoir van 300 ml

Eenvoudig kreuken verwijderen
• Continue stoom tot 32 g/min. voor gladdere strijkresultaten
• Stoomstoot tot 95 g voor de meest hardnekkige kreuken
• Verticale stoom voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken

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

Langere levensduur
• Double Active Calc System voorkomt kalkaanslag

Krachtig
• Constante hoge stoomproductie



 2100 watt

2100 watt voor constante hoge stoomproductie.

Stoomstoot tot 95 g

Stoomstoot tot 95 g voor de meest hardnekkige 
kreuken

Dubbelactief antikalksysteem

Het Double Active Calc-systeem op uw Philips-
stoomstrijkijzer voorkomt kalkaanslag dankzij 
kalkwerende pillen en de eenvoudig te gebruiken 
Calc-Clean-functie.
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Comfortabel strijken
• Extra comfort: Snoer voor maximale 

bewegingsvrijheid (360 graden)
• Antikalksysteem: Dubbelactief antikalksysteem
• Snoerlengte: 2 m
• Veilig in gebruik: Voldoet ruimschoots aan 

internationale valproefnormen
• Geschikt voor kraanwater

Kreuken verwijderen
• Continue stoom: Tot 32 g/min
• Voor moeilijk bereikbare plekjes: Spitse voorkant
• Spray
• Extra stoomstoot: Tot 95 g/min
• Verticale stoom

Gebruiksvriendelijk
• Controle: Indicatielampje voor temperatuur, 

Variabele stoominstellingen
• Snelle opwarming
• Voor moeilijk bereikbare plekjes: Speciale vorm

Glijdt soepel
• Zoolplaat: Niet-klevende zoolplaat

Technische specificaties
• Frequentie: 50-60
• Vermogen: 2100
• Voltage: 220 - 240

Gewicht en afmetingen
• Productafmetingen: 29,5 x 11,6 x 19,5
• Gewicht van het product: 1,2
•

Specificaties
Stoomstrijkijzer
Drip Stop-systeem 32 g
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