
Stoomstrijkijzer

Azur Performer Plus

 
50 g/min. stoom; stoomstoot
van 200 g

T-ionicGlide-zoolplaat

Automatische uitschakeling +
antikalk

2600 watt

 

GC4521/20

Sneller, gemakkelijker en slimmer
Met onze best glijdende zoolplaat ooit

Het Philips Azur Performer-stoomstrijkijzer combineert krachtige prestaties met

gebruiksgemak. De handige ontkalkfunctie Quick Calc Release, de met vijf sterren

gewaardeerde, best glijdende T-ionicGlide-zoolplaat en de automatische

veiligheidsuitschakeling zorgen tezamen voor een optimaal strijkresultaat in een

handomdraai.

Snel en krachtige prestaties

2600 W voor snelle opwarming en krachtige uitvoering

Stoomproductie tot 50 g/min voor gladdere strijkresultaten

Stoomstoot tot 200 g

Soepel glijden over alle stoffen

T-ionicGlide: onze beste vijfsterrenzoolplaat

Veilig strijken

Self Clean voor effectieve kalkverwijdering

Het strijkijzer wordt automatisch uitgeschakeld als u het even niet gebruikt

Snelle kalkverwijdering om kalk uit uw stomer te verwijderen

Comfortabel strijken

Automatische stoomregelaar voor de juiste hoeveelheid stoom voor elk kledingstuk

Triple Precision-voorkant voor optimale controle en zichtbaarheid

Een optimaal gewicht zodat u beter kunt manoeuvreren



Stoomstrijkijzer GC4521/20

Kenmerken

2600 W voor een korte opwarmtijd

2600 W voor snelle opwarming en krachtige

uitvoering

Stomen tot 50 g/min.

Continue stoomproductie tot 50 g/min geeft u

de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken

efficiënt te verwijderen.

Stoomstoot tot 200 g

De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor

verticaal stomen en hardnekkige kreuken.

Zelfreinigend

De zelfreinigende functie van de zoolplaat

voert zelfs de meest hardnekkige kalkaanslag

af naar het kalkreservoir. Een schone zoolplaat

verbetert de stoomprestaties en de

strijkresultaten.

Beveiliging: automatische uitschakeling

Het stoomstrijkijzer schakelt automatisch uit

als u het een tijdje niet gebruikt. Het apparaat

schakelt na 8 minuten uit als het op de

achterkant is geplaatst en na 30 seconden als

het op de zoolplaat of de zijkant is geplaatst.

Stoomregelaar

Met de automatische stoomregelaar hoeft u

zich geen zorgen meer te maken over de juiste

hoeveelheid stoom. U hoeft alleen maar de

temperatuur te selecteren voor het kledingstuk

dat u wilt gaan strijken.

Triple Precision-voorkant

De voorkant van de Philips Azur Performer is in

3 opzichten bijzonder: deze is spits, heeft een

speciale uitsparing voor knopen en een slank

ontwerp. De Triple Precision-voorkant maakt

het mogelijk om zelfs de lastigste plekken te

strijken, zoals rond knopen en tussen plooien.

Optimaal gewicht

Het strijkijzer heeft een optimaal gewicht zodat

u beter kunt manoeuvreren, waardoor strijken

plezieriger wordt en u het strijkijzer moeiteloos

tijdens het strijken op de steun kunt plaatsen.

Quick Calc Release

Quick Calc Release is de eenvoudigste manier

om kalkdeeltjes te verwijderen uit uw strijkbout

en zorgt voor jarenlang krachtige

stoomprestaties.

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.



Stoomstrijkijzer GC4521/20

Specificaties

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

Zoolplaat: T-ionicGlide

Continue stoomproductie: 50 g/min

Stoomstoot: 200 g

Verticaal stomen

Spray

Vermogen: 2600 W

Ionic DeepSteam

Variabele stoominstellingen

Comfortabel strijken

Snoerlengte: 2 m

Gebruiksvriendelijk

Capaciteit waterreservoir: 300 ml

Water bijvullen en legen: Zijklep

Druppelstop

Zachte handgreep

Beveiliging: automatische uitschakeling

Opbergvak voor snoer: Snoerclip

Netsnoerlengte: 2 m

Voor moeilijk bereikbare plekjes: Triple

Precision-voorkant

Snel en eenvoudig vullen

Duurzaamheid

Eco-stand: 20% energiebesparing

Ontkalkingsfunctie

Calc-Clean-oplossing: Zelfreiniging

Snelle kalkverwijdering
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