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Stoomstrijkijzer

GC4238
Topprestaties in recordtijd

Met Careeza-zoolplaat

Eenvoudig kreuken verwijderen
• Continue stoom tot 40 g/min. voor gladdere strijkresultaten
• Stoomstoot verwijdert de meest hardnekkige kreuken moeiteloos
• Verticale stoom voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken

Soepel glijden over alle stoffen
• Careeza-zoolplaat voor uitzonderlijk soepel glijden over alle stoffen

Comfortabel strijken
• Zachte handgreep voor blijvend comfortabel strijken

Veilig strijken
• Apparaat schakelt zichzelf uit indien u het even niet gebruikt
• Het Drip Stop-systeem voorkomt dat er water op uw kleding komt
 



 Automatische uit-functie

Dankzij de elektronisch geregelde automatische 
afslag schakelt het strijkijzer zichzelf uit wanneer het 
een tijdje niet wordt gebruikt of wanneer het omvalt.

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

Zachte handgreep

Dankzij de zachte handgreep kunt u comfortabel 
strijken, zelfs tijdens langere strijkbeurten.

Careeza-zoolplaat
Careeza-zoolplaat voor uitzonderlijk soepel glijden 
over alle stoffen
GC4238/02

Kenmerken
• Druppelstop: Voorkomt dat er water op uw • Capaciteit waterreservoir: 350 ml
•

Snel en krachtig strijken
• Voeding voor een snel opwarmingsproces en een 

constante hoge stoom

Eenvoudig kreuken verwijderen
• Stoomstoot voor hardnekkige kreuken: 95 g/min
• Continue hoge stoomproductie voor gladdere 

strijkresultaten: 0 - 40 g/min
• Fijne spray: Een fijne spray maakt het textiel 

gelijkmatig vochtig
• Verticale stoom: Voor hangende kledingstukken

Soepel glijden
• Careeza-zoolplaat

Comfortabel strijken
• Draaihoek van 360 graden: Voor maximale vrijheid 

bij het strijken

kleding komt
• Ergonomische soft-grip voor blijvend comfortabel 

strijken
• U kunt gewoon kraanwater gebruiken in dit 

strijkijzer
• Extra lang snoer voor maximaal gebruiksgemak: 

2,4 m

Langere levensduur
• Dubbelactief antikalksysteem: Voorkomt 

kalkaanslag en spoelt kalkdeeltjes uit het apparaat

Technische specificaties
• Voltage: 220-240 V
• Voeding: 2400 W
• Frequentie: 50-60 Hz
• Afmetingen van het product: 285 x 120 x 145 cm
• Gewicht: 1,47 kg
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