
Stoomstrijkijzer

Azur

 
50 g/min. stoom; stoomstoot
van 200 g

SteamGlide Plus-zoolplaat

Beveiliging: automatische
uitschakeling

2600 watt

 
GC4870/02

Ontworpen voor perfectie
Strijken met Ionic DeepSteam

Dit nieuwe Philips Azur-stoomstrijkijzer is uitgerust met de unieke Ionic DeepSteam-functie voor het beste

resultaat bij hardnekkige kreuken in katoen en linnen. Bovendien heeft dit strijkijzer een optimaal ontwerp en

gewicht voor een perfect resultaat.

Soepel glijden over alle stoffen

SteamGlide Plus: de perfecte balans tussen glijden en strak trekken

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

Automatisch uitgeschakeld voor veiligheid en energiebesparing

Reservoir met zijklep

Eenvoudig kreukels verwijderen

Stoomstoot van 200 g

2600 W voor snelle opwarming en krachtige uitvoering

Stoomproductie tot 50 g/min voor gladdere strijkresultaten

Ionic DeepSteam

Kleinere stoomdeeltjes komen dieper in de meest hardnekkige vouwen



Stoomstrijkijzer GC4870/02

Kenmerken

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.

Stoomstoot van 200 g

Stoomstoot van 200 g

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.

Ionic DeepSteam

Het ionisatieproces zorgt voor kleinere

stoomdeeltjes die nog dieper in de stof gaan.

Zo worden de meest hardnekkige kreuken

eenvoudig verwijderd.

Automatische uitschakeling

Om energie te besparen schakelt de functie

Automatische uitschakeling het apparaat

automatisch uit wanneer het een paar minuten

niet is gebruikt.

Gemakkelijk vullen

Reservoir met zijklep

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.

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.
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Specificaties

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

Zoolplaat: SteamGlide Plus

Continue stoomproductie: 50 g/min

Stoomstoot: 200 g

Verticaal stomen

Ionic DeepSteam

Variabele stoominstellingen

Spray

Stoomtip

Vermogen: 2600 W

Gebruiksvriendelijk

Capaciteit waterreservoir: 350 ml

Druppelstop

Zachte handgreep

Beveiliging: automatische uitschakeling

Opbergvak voor snoer: Snoerclip

Netsnoerlengte: 2,5 m

Water bijvullen en legen: Zijklep

Ontkalkingsfunctie

Calc-Clean-oplossing: Double Active Calc-

Clean

Technische specificaties

Gewicht van strijkijzer: 1,6 kg

Voltage: 220 - 240 volt
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