
 

Stoomstrijkijzer

PowerLife

 
35 g/min. stoom; stoomstoot
van 110 g

SteamGlide-zoolplaat

Antikalk-

2200 watt

 

GC2920/70

Optimale prestaties, elke dag opnieuw
Strijkijzer met SteamGlide-zoolplaat

Op een strijkijzer moet u elke dag kunnen vertrouwen. Dit praktische en zeer

duurzame Philips-stoomstrijkijzer met nieuwe SteamGlide-zoolplaat, constante

hoge stoomproductie en mogelijkheid om kalkaanslag tegen te gaan met

antikalktabletten biedt pas echt waar voor uw geld!

Eenvoudig kreukels verwijderen

Continue stoomproductie tot 35 g/min

Stoomstoot van 110 g verwijdert moeiteloos de meest hardnekkige kreuken

Verticale stoom voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken

Krachtige prestaties

Krachtige stoom voor snel strijken

Soepel glijden over alle stoffen

De SteamGlide-zoolplaat is een Philips-zoolplaat van topkwaliteit

Langere levensduur

Calc-Clean-schuif om kalk eenvoudig uit uw strijkijzer te verwijderen

De antikalkpil breekt kalk af zodat de kalk eenvoudig wegspoelt



Stoomstrijkijzer GC2920/70

Kenmerken

2200 watt

Dit krachtige strijkijzer warmt snel op en

behoudt tijdens het strijken een zeer stabiele

temperatuur, waardoor kreuken beter kunnen

worden gladgestreken.

Stoomproductie tot 35 g/min

Continue stoomproductie tot 35 g/min geeft u

de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken

efficiënt te verwijderen.

Stoomstoot tot 110 g

Met de stoomstoot van 110 g van het strijkijzer

kunt u zelfs de meest hardnekkige kreuken

probleemloos verwijderen.

SteamGlide-zoolplaat

De SteamGlide is de beste Philips-zoolplaat

voor uw stoomstrijkijzer: bijzonder

krasbestendig, soepel glijdend en zeer

eenvoudig schoon te maken.

Calc-Clean-schuif

Dit stoomstrijkijzer kan worden gebruikt met

gewoon kraanwater. Met de Calc-Clean-

schuifknop verwijdert u eenvoudig kalkaanslag

uit uw strijkijzer. Om het Philips-

stoomstrijkijzer in optimale conditie te houden,

gebruikt u deze functie eens per maand

wanneer u gewoon kraanwater gebruikt.

Anikalkpil

Na verloop van tijd vormt er zich kalkaanslag in

het strijkijzer. Dit tablet breekt de kalk af in

kleinere deeltjes zodat u het strijkijzer

eenvoudig kunt reinigen. We raden u aan om

dit eens per maand te doen.

Verticale stoom

Dit Philips-strijkijzer heeft een verticale

stoomfunctie voor het verwijderen van kreuken

uit hangende kledingstukken.
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Specificaties

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

Zoolplaat: SteamGlide

Verticaal stomen

Variabele stoominstellingen

Spray

Comfortabel strijken

Snoerlengte: 1,8 m

Gebruiksvriendelijk

Capaciteit waterreservoir: 300 ml

Druppelstop

Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer):

Snoer voor maximale bewegingsvrijheid (360

graden)

Netsnoerlengte: 1,8 m buiten Europa, 1,9 m

binnen Europa

Ontkalkingsfunctie

Geschikt voor kraanwater

Calc-Clean-oplossing: Double Active Calc-

Clean

Technische specificaties

Vermogen wereldwijd: 2200 W

Vermogen China: 1850 W

Voltage: 220-240 V

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van het product: 29,5 x 11,6 x 19,5

Gewicht van het product: 1,2 kg

Kreuken verwijderen

Continue stoom: Tot 35 g/min

Stoomstoot: Tot 110 g/min
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