
 

Stoomstrijkijzer

PerfectCare Azur

 
50 g/min. stoom; stoomstoot
van 200 g

T-ionicGlide-zoolplaat

Automatische uitschakeling +
antikalk

Veilig voor alle strijkbare
kleding

 

GC4924/20

Snelste Philips-stoomstrijkijzer*
Van spijkerbroeken naar zijde, in één keer

Strijk elk strijkbaar kledingstuk, van jeans tot zijde en van linnen tot kasjmier, in

willekeurige volgorde zonder dat u de temperatuur hoeft aan te passen. De

PerfectCare Azur zorgt voor perfecte resultaten zonder risico van schroeiplekken of

glans. Strijken gaat nu gemakkelijker en sneller.

Comfortabel strijken

Strijkijzer met intelligent indicatorlampje

Geschikt voor kraanwater met Double Active Calc-Clean-systeem

T-ionicGlide: onze beste vijfsterrenzoolplaat

Het strijkijzer wordt automatisch uitgeschakeld als u het even niet gebruikt

Eén perfecte instelling voor al uw kleding

100% gebruiksvriendelijk, u hoeft niets in te stellen

100% veilig voor alle strijkbare stoffen

100% snel op alle stoffen, er bestaat geen sneller stoomstrijkijzer

OptimalTemp-technologie: perfecte combinatie van temperatuur

Snel en krachtig strijken

2800 W strijkijzer voor snel opwarmen en krachtige prestaties

Stoomproductie tot 50 g/min voor gladdere strijkresultaten

Stoomstoot tot 200 g
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Kenmerken

100% gebruiksvriendelijk

100% gebruiksvriendelijk, u hoeft niets in te

stellen. U kunt nu alle strijkbare stoffen achter

elkaar door strijken zonder te hoeven wachten

of de temperatuurregelaar van het strijkijzer te

hoeven instellen.

100% veilig

Gegarandeerd 100% veilig, zelfs voor de meest

delicate stoffen als zijde, kasjmier, wol en

polyester. Onafhankelijke testinstituten voor

strijkijzers hebben PerfectCare getest op de

meest gevoelige strijkbare stoffen en hebben

het perfecte strijkresultaat bevestigd.

100% snel

100% snel om te strijken, sorteren niet nodig.

Strijk al uw kledingstukken met doeltreffender

stoom.

2800 W voor snel opwarmen

2800 W strijkijzer voor snel opwarmen en

krachtige prestaties bij alle strijkbare stoffen.

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.

Geschikt voor kraanwater

Het PerfectCare Azur-stoomstrijkijzer is

ontworpen voor gebruik met kraanwater.

Double Active Calc-Clean: door een slimme

combinatie van antikalkpillen en regelmatige

zelfreiniging wordt kalkaanslag voorkomen.

Voor betere strijkresultaten raden we u aan

gedemineraliseerd water te gebruiken. Dit zorgt

voor een gelijkmatig stoomniveau.

T-ionicGlide-zoolplaat

T-ionicGlide is de allerbeste zoolplaat van

Philips: een nieuwe standaard voor glijdende

bewegingen en krasweerstand voor

OptimalTemp-strijkijzers. De gepatenteerde

nieuwe laag garandeert uitstekende resultaten.

De met zorg ontworpen vorm en stoomgaatjes

zorgen voor een gelijkmatige stoomverdeling

voor het gemakkelijk verwijderen van kreuken

met stoom.

Beveiliging: automatische uitschakeling

Het strijkijzer wordt automatisch uitgeschakeld

als u het even niet gebruikt. Als u het apparaat

op de steun van de onderkant hebt geplaatst,

wordt het na 3 minuten uitgeschakeld. Als u

het op de zoolplaat hebt geplaatst, wordt het al

na 2 minuten uitgeschakeld.
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Specificaties

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

Zoolplaat: T-ionicGlide

OptimalTEMP-technologie

Continue stoomproductie: Tot 50 g/min

Stoomstoot: 200 g

Spray

Vermogen: 2800 W

Gebruiksvriendelijk

Capaciteit waterreservoir: 350 ml

Druppelstop

Beveiliging: automatische uitschakeling

Opbergvak voor snoer: Snoerclip

Netsnoerlengte: 2,5 m

Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer

voor veel bewegingsvrijheid (180 graden)

Snel en eenvoudig vullen

Duurzaamheid

Energiezuinig: 10% energiebesparing

Ontkalkingsfunctie

Geschikt voor kraanwater

Calc-Clean-oplossing: Double Active Calc-

Clean

Technische specificaties

Gewicht van strijkijzer: 1,75 kg

Accessoires

Vulbeker

Comfortabel strijken

Snoerlengte: 2,5 m

* Getest met Philips-stoomstrijkijzers
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