
Stoomstrijkijzer

Azur

 
45 g/min. stoom; stoomstoot
van 160 g

SteamGlide-zoolplaat

Antikalk-

2400 watt

 
GC4845/15

Ontworpen voor perfectie
met hittebestendige opbergdoos

Dankzij het optimale ontwerp en gewicht glijdt dit Azur-strijkijzer soepel over alle kleding en reikt het tot in de

lastigste hoekjes. Samen met de krachtige stoomfunctie zorgt dit voor een perfect strijkresultaat. Nu met

opbergdoos!

Soepel glijden over alle stoffen

De SteamGlide-zoolplaat is een Philips-zoolplaat van topkwaliteit

Langere levensduur

Double Active Calc System voorkomt kalkaanslag

Eenvoudig kreukels verwijderen

Stoomproductie tot 45 g/min. voor gladdere strijkresultaten

Stoomstoot tot 160 g voor de meest hardnekkige kreuken

2400 W voor een korte opwarmtijd

Ontworpen voor een perfect resultaat

Optimaal ontwerp waardoor het strijkijzer gemakkelijk over de kleding glijdt.

Lichtgewicht strijkijzer waarmee u gemakkelijk over de strijkplank beweegt.

De stoomtip zorgt voor stoom op moeilijk te bereiken plaatsen

Eenvoudig opbergen

Hittebestendige opbergdoos voor eenvoudig opbergen



Stoomstrijkijzer GC4845/15

Kenmerken

SteamGlide-zoolplaat

De SteamGlide is de beste Philips-zoolplaat

voor uw stoomstrijkijzer: bijzonder

krasbestendig, soepel glijdend en zeer

eenvoudig schoon te maken.

Dubbelactief antikalksysteem

Het Double Active Calc-systeem op uw

Philips-stoomstrijkijzer voorkomt kalkaanslag

dankzij kalkwerende pillen en de eenvoudig te

gebruiken Calc-Clean-functie.

Stomen tot 45 g/min.

Continue stoomproductie tot 45 g/min geeft u

de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken

efficiënt te verwijderen.

2400 W voor een korte opwarmtijd

2400 W voor snelle opwarming en krachtige

uitvoering

Stoomstoot tot 160

Met de stoomstoot van 160 g van het strijkijzer

kunt u zelfs de meest hardnekkige kreuken

probleemloos verwijderen.

Stoomtip

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.

Gebruiksvriendelijk

Het Philips-stoomstrijkijzer is zo ontworpen dat

het gemakkelijk over de kleding glijdt en zelfs

op de moeilijk te bereiken plaatsen komt.

Lichtgewicht strijkijzer

Dankzij het optimale gewicht van 1,6 kg zet u

het strijkijzer moeiteloos telkens weer op de

hielsteun en weer vlak op de strijkplank.

Hittebestendige opbergdoos

Deze hittebestendige opbergdoos is ontworpen

om uw hete strijkijzer eenvoudig te kunnen

opbergen. Voor optimale prestaties en

een langere levensduur van uw doos haalt u

de stekker van het strijkijzer uit het stopcontact

en leegt u het waterreservoir voor u het

strijkijzer opbergt. Als u een heet strijkijzer in

de doos zet, wordt de bodem van de doos ook

warm aan de buitenkant, maar hier kunt u zich

niet aan branden.
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Specificaties

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

Zoolplaat: SteamGlide

Stoomproductie: Tot 45 g/min

Extra stoomstoot: 160 g

Verticale stoom

Comfortabel strijken

Snoerlengte: 2,5 m

Gebruiksvriendelijk

Capaciteit waterreservoir: 350 ml

Druppelstop

Ontkalkingsfunctie

Calc-Clean-oplossing: Double Active Calc-

Clean

Technische specificaties

Vermogen wereldwijd: 2400 W

Accessoires

Hittebestendige opbergdoos

Kreuken verwijderen

Voor moeilijk bereikbare plekjes: Spitse

voorkant

Extra gebruiksgemak

Spitse voorkant
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