
Stoomstrijkijzer

Azur

 
45 g/min. stoom; stoomstoot
van 160 g

SteamGlide Plus-zoolplaat

Antikalk-

2400 watt

 
GC4845/16

Ontworpen voor perfectie
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.

Soepel glijden over alle stoffen

SteamGlide Plus: de perfecte balans tussen glijden en strak trekken

Langere levensduur

Double Active Calc System voorkomt kalkaanslag

Eenvoudig kreukels verwijderen

Stoomstoot tot 160

2400 W voor een korte opwarmtijd

Stoomproductie tot 45 g/min. voor gladdere strijkresultaten

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



Stoomstrijkijzer GC4845/16

Kenmerken Specificaties

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

De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor

verticaal stomen en hardnekkige kreuken.

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.

SteamGlide Plus-zoolplaat

De beste resultaten krijgt u met een zoolplaat

die een optimale balans heeft tussen glijden

en strak trekken. De SteamGlide Plus-zoolplaat

heeft een zone waarmee u uitstekend over de

stof glijdt en een zone waarmee u de stof

perfect strak trekt.

Snelle en krachtige verwijdering van

kreuken

Continue stoomproductie: 45 g/min

Vermogen: 2400 W

Zoolplaat: SteamGlide Plus

Stoomstoot: 160 g

Verticaal stomen

Gebruiksvriendelijk

Druppelstop

Netsnoerlengte: 2,5 m

Capaciteit waterreservoir: 350 ml

Ontkalkingsfunctie

Calc-Clean-oplossing: Double Active Calc-

Clean
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