
Stoomstrijkijzer

Azur Pro

 
3000 watt

50 g/min; stoomstoot van 230 g

T-ionicGlide-zoolplaat

Automatische uitschakeling +
antikalk

 

GC4887

Krachtige perfectie, elke keer weer
Strijkt kreuken snel glad met krachtige stoom

Met het Azur Pro-stoomstrijkijzer bent u dankzij krachtige stoom in een mum van

tijd door uw strijkwerk heen en krijgt u een perfect resultaat. Strijken is nu

eenvoudig met soepel glijden, een groter waterreservoir en ingebouwd

kalkreservoir

Snel en krachtige prestaties

3000 W voor snelle opwarming en krachtige uitvoering

Stoomproductie tot 50 g/min voor de gladste strijkresultaten

Stoomstoot tot 230g

Soepel glijden over alle stoffen

T-ionicGlide: onze beste vijfsterrenzoolplaat

Comfortabel strijken

Minder navullen dankzij het zeer grote waterreservoir van 350 ml

Gemakkelijk vast te houden tijdens het strijken

Lang snoer van 2,5 m voor meer bereik op de strijkplank

Spitse voorkant voor optimale controle en zichtbaarheid

Veilig strijken

Ingebouwd kalkreservoir verzamelt kalk tijdens het strijken

Het strijkijzer wordt automatisch uitgeschakeld als u het even niet gebruikt



Stoomstrijkijzer GC4887/00

Kenmerken

3000 W voor snel opwarmen

Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige

prestaties zodat u snel klaar bent met strijken

Stomen tot 50 g/min.

Continue stoomproductie tot 50 g/min geeft u

de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken

efficiënt te verwijderen.

Gemakkelijk vast te houden

Een goed ontworpen zachte handgreep op de

bovenkant van de stoomstrijkijzer maakt het

strijken comfortabeler.

T-ionicGlide-zoolplaat

T-ionicGlide is onze best glijdende,

krasbestendige vijfsterrenzoolplaat met

geïntegreerde titanium-oxidelaag.

Waterreservoir van 350 ml

Minder vaak bijvullen dankzij het zeer grote

waterreservoir van 350 ml, dus u strijkt meer

kleren in één enkele beurt.

Spitse voorkant

Spitse voorkant voor optimale controle en

zichtbaarheid

Ingebouwd kalkreservoir

Ons speciaal ontworpen en ingebouwde

kalkreservoir verzamelt kalkdeeltjes terwijl u

strijkt. Tijdens het Self Clean-proces wordt de

kalk uit het strijkijzer gespoeld om consistente

strijkprestaties te garanderen, dag na dag.

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.

Snoer van 2,5 m

Het 2,5 m lange snoer biedt u het bereik dat u

nodig hebt tijdens het strijken. U kunt nu

zonder problemen bij elke hoek van de

strijkplank.

Stoomstoot tot 230g

Stoomstoot tot 230g voor zelfs de meest

hardnekkige kreuken.
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Specificaties

Snelle kreukverwijdering

Continue stoom: 50 g/min

Vermogen: 3000 W

Stoomstoot: 230 g

Verticale stoom

Voltage: 220 - 240 volt

Sproeit water

Gebruiksvriendelijk

Capaciteit waterreservoir: 350 ml

Druppelstop

Netsnoerlengte: 2,5 m

Beveiliging: automatische uitschakeling

Zachte handgreep

Geschikt voor kraanwater

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

Zoolplaat: T-ionicGlide

Kalkbeheer

Schoonmaken en ontkalken: Double Active

Calc-Clean, Ingebouwd kalkreservoir,

Zelfreiniging

Afmetingen en gewicht

Afmetingen verpakking (b x h x d): 34,1 x 30 x

36 cm

Productafmetingen (b x h x d): 16 x 32 x 14 cm

Totale gewicht inclusief verpakking: 1,75 kg

Gewicht van strijkijzer: 1,5 kg

Garantie

2 jaar wereldwijde garantie

Milieuvriendelijke efficiëntie

Energiebesparingsmodus

Energiezuinig*: 20 %

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier
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