Stoomstrijkijzer
EnergyCare
2400 W
Stoomstoot van 160 g
Beveiliging: automatische
uitschakeling

GC3760/32

100% stoomkracht, 20%* minder energieverbruik
Elke dag een groene dag
De innovatieve functie van dit Philips-stoomstrijkijzer biedt 100% stoomkracht
voor grondige verwijdering van kreuken. Bovendien bespaart u automatisch 20%*
op uw energieverbruik, omdat er geen stoom verloren gaat.
Automatische energiebesparing
Automatische energiebesparing
Comfortabel strijken
Zachte handgreep voor blijvend comfortabel strijken
Stoomstoot tot 160
Veilig strijken
Het strijkijzer wordt automatisch uitgeschakeld als u het even niet gebruikt
Komt ook op moeilijk bereikbare plaatsen
De stoomtip zorgt voor stoom op moeilijk te bereiken plaatsen
Langere levensduur
Double Active Calc System voorkomt kalkaanslag

Stoomstrijkijzer

GC3760/32

Kenmerken

Speciﬁcaties

Dubbelactief antikalksysteem

Beveiliging: automatische uitschakeling

Snelle en krachtige verwijdering van
kreuken
Zoolplaat: SteamGlide
Continue stoomproductie: 40 g/min
Stoomstoot: 160 g
Verticaal stomen
Spray
Stoomtip
Vermogen: 2400 W

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

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.

Gebruiksvriendelijk
Capaciteit waterreservoir: 300 ml
Water bijvullen en legen: Extra grote
vulopening
Druppelstop
Zachte handgreep
Beveiliging: automatische uitschakeling
Opbergvak voor snoer: Snoerclip
Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer):
Snoer voor veel bewegingsvrijheid (180
graden)

Automatische energiebesparing

Stoomstoot tot 160

Duurzaamheid
Energiezuinig: 20% energiebesparing
Automatische energiebesparing De
innovatieve functie van dit Philipsstoomstrijkijzer biedt 100% stoomkracht voor
grondige verwijdering van kreuken. Bovendien
bespaart u automatisch op uw energieverbruik,
omdat er geen stoom verloren gaat.

De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor
verticaal stomen en hardnekkige kreuken.
Stoomtip

Zachte handgreep
Dankzij de zachte handgreep van dit Philipsstrijkijzer kunt u comfortabel strijken, zelfs
tijdens langere strijkbeurten.

Ontkalkingsfunctie
Geschikt voor kraanwater
Calc-Clean-oplossing: Double Active CalcClean
Technische speciﬁcaties
Gewicht van strijkijzer: 1,6 kg
Voltage: 220 - 240 volt
Snoerlengte: 2,5 m

Stoom tot 40 g/min

De unieke stoomtip van dit Philips-strijkijzer
combineert de spitse voorkant van de zoolplaat
met speciale lange stoomgaten in de top, om
de kleinste en moeilijk bereikbare plaatsen te
strijken voor het beste resultaat.
Philips-stoomstrijkijzer met continue stoom tot
40 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid
stoom om alle kreuken eﬃciënt te verwijderen.
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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.

