
Hogedruk-
stoomstrijkijzer

PerfectCare Xpress

 
50 g/min. stoom

Anodilium zoolplaat

Automatische uitschakeling +
antikalk

Veilig voor alle strijkbare
kleding

 
GC5050/00

Zorgeloos strijken, geen instelling vereist
Met een compacte en krachtige stoomgenerator

Geschikt voor alle strijkbare stoffen, van zijde, linnen en katoen tot kasjmier. U kunt alle stoffen achter elkaar

strijken zonder een andere temperatuur in te stellen. De PerfectCare Xpress biedt fantastische resultaten bij alle

stoffen, zonder schroeiplekken of glimmende plekken. Strijken was nog nooit zo gemakkelijk.

Eén perfecte instelling voor al uw kleding

OptimalTemp: perfecte combinatie van stoom en temperatuur

100% gebruiksvriendelijk, u hoeft niets in te stellen

100% veilig voor alle strijkbare stoffen

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

Getest en goedgekeurd door onafhankelijke textieldeskundigen

Snel en krachtig strijken

2600 W strijkijzer voor snel opwarmen en krachtige prestaties

Krachtige, constante stoom tot 50 g/min.

Krasbestendige, zeer duurzame anodilium zoolplaat

Comfortabel strijken

3 manieren voor een automatische, veilige uitschakeling

Strijkijzer met intelligent indicatorlampje

De automatische stoomsensor activeert de stoom automatisch
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Kenmerken

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% 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% snel

100% snel om te strijken, sorteren niet nodig.

Strijk al uw kledingstukken met doeltreffender

stoom.

Getest en goedgekeurd:

Dit strijkijzer is door onafhankelijke instituten

met expertise op het gebied van textiel getest

en goedgekeurd voor de uitstekende

strijkprestaties, zoals DWI, IWTO en Woolmark.

Het Woolmark Apparel Care-programma helpt

klanten bij het identificeren van kwalitatieve

witgoedproducten die zijn goedgekeurd door

The Woolmark Company voor gebruik bij

wolproducten. Met zijn exclusieve

OptimalTemp-technologie is Philips tot nu toe

het enige merk met het Woolmark-certificaat

Goud. U kunt erop vertrouwen dat door

Woolmark-goedgekeurde Apparel Care-

producten het beste geschikt zijn voor elk

kledingstuk met wol.

Anodilium zoolplaat

Zeer soepel glijden, uitstekend bestand tegen

krassen, prima schoon te maken, uiterst

duurzaam!

2600 W voor snel opwarmen

2600 W strijkijzer voor snel opwarmen en

krachtige prestaties bij alle strijkbare stoffen.

Automatische stoomsensor

De innovatieve automatische stoomsensor met

bewegingsdetectie activeert de stoom

automatisch wanneer u het strijkijzer over de

strijkplank beweegt. Hierdoor krijgt u altijd de

juiste hoeveelheid stoom om kreuken effectief

te verwijderen en gaat er minder stoom

verloren. Geweldige resultaten en

energiezuinig.

Constante stoom tot 50 g/min.

Krachtige, constante stoom tot 50 g/min. voor

gladdere resultaten bij alle stoffen.

Intelligent lampje

Intelligent lampje geeft de status van het

strijkijzer op elk moment weer.

OptimalTemp

Een perfecte instelling voor al uw kleding.

Altijd de perfecte combinatie van stoom en

temperatuur: 1) De Advanced Smart Control-

processor stelt de perfecte combinatie van

stoom en temperatuur in 2) De extra krachtige

cyclonische stoomkamer zorgt voor een

krachtige, constante stoom op alle stoffen

Beveiliging: automatische uitschakeling

Het strijkijzer schakelt automatisch uit wanneer

het strijkijzer 30 seconden stilstaat op de

zoolplaat, 30 seconden op een zijkant ligt of 8

minuten op de steun aan de onderkant staat.
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Specificaties

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

Zoolplaat: Anodilium

OptimalTemp-technologie

Continue stoomproductie: 50 g/min

Verticale stoom

Stoomtip

Vermogen: 2600 W

Comfortabel strijken

Snoerlengte: 2,5 m

Gebruiksvriendelijk

Capaciteit waterreservoir: 320 ml

Druppelstop

Zachte handgreep

Beveiliging: automatische uitschakeling

Opbergvak voor snoer: Snoerclip

Netsnoerlengte: 2,5 m

Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer

voor maximale bewegingsvrijheid (360

graden)

Veilig voor alle stoffen: Zelfs voor kwetsbare

stoffen zoals zijde

Ontkalkingsfunctie

Geschikt voor kraanwater

Calc-Clean-oplossing: Antikalktabletten +

schoonspoelen

Accessoires

Meegeleverd: IronCare
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