
 

Stoomgenerator

SpeedCare

 
Pompdruk max. 4,5 bar

Stoomstoot van 140 g

Draagvergrendeling

Vast waterreservoir van 1,2 l

 

GC6612

Sneller en gemakkelijker strijken**
met 2x meer stoom** dan een stoomstrijkijzer

De Philips SpeedCare-stoomgenerator levert meer stoom dan een stoomstrijkijzer en helpt u sneller te strijken.

Besteed minder lang aan het strijken dankzij de Philips SpeedCare-stoomgenerator en breng meer tijd met uw

gezin door.

Snel en krachtig strijken

Pompdruk max. 4,5 bar

Continu stoom tot 100 g/min.

Gebruiksklaar in 2 minuten en onbeperkt bij te vullen

Triple Precision-voorkant voor optimale controle en zichtbaarheid

Keramische zoolplaat voor betere glijprestaties

Uw strijkijzer stevig op het basisstation vergrendelen

Smart Calc Clean-systeem en Calc Clean-herinnering met geluid en lampje

Waterreservoir van 1,2 l, elk moment bij te vullen tijdens het strijken

Compact en licht voor gemakkelijker opbergen



Stoomgenerator GC6612/30

Kenmerken

Pompdruk max. 4,5 bar

Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. Er

wordt continu krachtige stoom gegenereerd die

diep in de kleding doordringt. Strijken ging nog

nooit zo snel en gemakkelijk. De stoomkracht

kan naar wens worden ingesteld.

Smart Calc Clean-systeem

Het Smart Calc Clean-systeem is een

geïntegreerde functie voor ontkalken en

reinigen, ter bescherming van uw strijkijzer met

stoomgenerator. U wordt er steeds na ongeveer

tien uur strijken middels geluid en een lampje

van uw strijkijzer met stoomgenerator aan

herinnerd om een Calc Clean-proces uit

voeren. Dankzij het Calc Clean-reservoir is het

proces zeer eenvoudig, en kunt u uw strijkijzer

gewoon op het reservoir plaatsen, zodat u deze

niet zelf hoeft te dragen. Na het

reinigingsproces wordt het vuile water

opgevangen in het reservoir. Uw strijkijzer met

stoomgenerator is nu weer klaar voor gebruik.

Stoomklaar in 2 minuten

Stoom is klaar voor gebruik in 2 minuten en

kan op ieder moment tijdens het strijken

worden bijgevuld.

Compact formaat en lichtgewicht

Dankzij de revolutionaire ProVelocity-

technologie is de stoomgenerator compacter

dan ooit. De compacte stoomgenerator past

eenvoudig op uw strijkplank voor gemakkelijker

strijken. Daarnaast neemt uw stoomgenerator

veel minder ruimte in beslag.

Waterreservoir van 1,2 l

De SpeedCare-stoomgenerator heeft een

waterreservoircapaciteit van 1,2 l, zodat u

langer dan 1 uur kunt strijken. Zo hoeft u het

water niet steeds weer bij te vullen bij het

verwerken van grote wassen. Dankzij de

technologie is het ook mogelijk het

waterreservoir bij te vullen tijdens het strijken,

zonder dat u het apparaat 2 uur hoeft te laten

afkoelen.

Triple Precision-voorkant

De voorkant van dit Philips-strijkijzer is

nauwkeurig in 3 opzichten: het heeft een spitse

voorkant, een speciale uitsparing voor knopen

en een slank ontwerp van de neus. De Triple

Precision-voorkant maakt het mogelijk om

zelfs de lastigste plekken te strijken,

bijvoorbeeld rond knopen en tussen plooien.

Keramische zoolplaat

Keramische zoolplaat is krasbestendig, glijdt

soepel en is gemakkelijk schoon te maken.

Draagvergrendeling

De strijkijzer met stoomgenerator wordt

geleverd met een draagvergrendeling. U kunt

uw strijkijzer veilig op de voet vergrendelen,

waardoor strijker veiliger wordt en het risico dat

mensen de hete zoolplaat aanraken wordt

verminderd. U kunt de stoomgenerator ook

gemakkelijk dragen.

Continue stoom

Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken.

De unieke technologie in een Philips-strijkijzer

met stoomgenerator genereert krachtige stoom

waardoor u eenvoudiger, beter en sneller kunt

strijken.
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Specificaties

Accessoires

Calc Clean-reservoir

Ontkalkingsfunctie

Calc-Clean-herinnering

Calc-Clean-oplossing: Smart Calc-Clean

Gefilterd water aanbevolen

Geschikt voor kraanwater

Gebruiksvriendelijk

Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer

voor veel bewegingsvrijheid (180 graden)

Opbergvak voor snoer: Snoerclip

Opwarmtijd: 2 min.

Lengte van de slang: 1,6 m

Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

Netsnoerlengte: 1,8 m

Elk moment bij te vullen

Opbergsysteem: Draagvergrendeling

Zeer licht en comfortabel

Capaciteit waterreservoir: 1200 ml

Water bijvullen en legen: Extra grote

vulopening

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

Continue stoomproductie: 100 g/min

Vermogen: 2400 W

Zoolplaat: Keramiek

Stoomstoot: 140 g

Regeling stoomuitvoer

Verticaal stomen

Druk: Pompdruk max. 4,5 bar

Technische specificaties

Voltage: 220 - 240 volt

Afmetingen van de verpakking: 26,4 x 30,3 x

40,4 cm

Afmetingen van het product: 19,8 x 21,7 x

34,6 cm

Gewicht van strijkijzer: 1,1 kg

Gewicht van strijkijzer + voet: 2,6 kg

Service

2 jaar wereldwijde garantie

* Vergeleken met het Philips-stoomstrijkijzer EasySpeed
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