Stoomgenerator
FastCare
Pompdruk max. 5,5 bar
Stoomstoot van 250 g
Draagvergrendeling
Afneembaar waterreservoir, 2,2
l
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Snel en handig strijken
Met afneembaar waterreservoir
Een groot, afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen, een krachtige
stoomstoot en de keramische SteamGlide-zoolplaat helpen u de strijktijd
aanzienlijk te verkorten. De draagvergrendeling en Smart CalcClean bieden
optimaal gemak.
Maximaal gebruiksgemak
Extra groot afneembaar waterreservoir van 2,2 l, ideaal voor gezinnen
Draagvergrendeling voor eenvoudig en veilig vervoer
Op elk willekeurig moment aanvullen met kraanwater
Stille stoom om in alle rust te strijken terwijl u TV kijkt
Intelligente Calc-Clean-herinnering met geluid en licht
Automatisch uitgeschakeld voor gemoedsrust en energiebesparing
Snel strijken
Pompdruk max. 5,5 bar
Gebruiksklaar in 2 minuten en onbeperkt bij te vullen
Soepel en moeiteloos glijden met SteamGlide keramische zoolplaat
Continue stoom
Stoomstoot tot 250 g

Stoomgenerator
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Kenmerken
Afneembaar waterreservoir van 2,2 liter

Stil strijken

Klaar voor gebruik in 2 minuten

Een groot, afneembaar waterreservoir voor
eenvoudig bijvullen, een krachtige stoomstoot
en de keramische SteamGlide-zoolplaat
helpen u de strijktijd aanzienlijk te verkorten.
De draagvergrendeling en Smart CalcClean
bieden optimaal gemak.

Televisiekijken of naar muziek luisteren tijdens
het strijken? De stoomgenerator werkt op een
laag geluidsniveau voor comfortabeler strijken.

Stoom is klaar voor gebruik in 2 minuten en
kan op ieder moment tijdens het strijken
worden bijgevuld.

Smart Calc-Clean

SteamGlide keramische zoolplaat

Smart Calc Clean is een geïntegreerde
ontkalkings- en reinigingsfunctie om uw
apparaat te beschermen. Om optimale
stoomprestaties en een lange levensduur te
garanderen en witte kalkresten te voorkomen,
geeft uw stoomgenerator aan wanneer u het
ontkalkingsproces dient uit te voeren. Zorg
ervoor dat u altijd het Smart Calc Cleanreservoir gebruikt die bij uw apparaat wordt
geleverd voor optimaal gebruiksgemak.

SteamGlide keramische zoolplaat combineert
goed glijden en krasbestendigheid voor soepel
strijken

Draagvergrendeling

De 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.
Op elk willekeurig moment aanvullen met
kraanwater

Continue stoom

Pompdruk max. 5,5 bar

Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken.
De unieke technologie in een de Philips
stoomgenerator genereert krachtige stoom
waardoor u eenvoudiger, beter en sneller kunt
strijken.

Uw stoomgenerator is ontworpen voor gebruik
met kraanwater. Wanneer tijdens het strijken
het water opraakt, vult u het eenvoudig bij
zonder te wachten of uw apparaat uit te
schakelen.

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.

Stoomgenerator
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Speciﬁcaties
Gebruiksvriendelijk
Opwarmtijd: 2 min.
Netsnoerlengte: 1,6 m
Beveiliging: automatische uitschakeling
Capaciteit waterreservoir: 2200 ml
Afneembaar waterreservoir
Gebruiksklaar: Geluidssignaal
Elk moment bij te vullen tijdens gebruik
Naam zoolplaat: SteamGlide keramisch
Geschikt voor kraanwater

Snelle kreukverwijdering
Continue stoom: 120 g/min
Vermogen: 2400 W
Druk: 5,5
Stoomstoot: 250 g
On-demand stoom
Voltage: 220 - 240 volt

Garantie
2 jaar wereldwijde garantie

Milieuvriendelijke eﬃciëntie
Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Technologie
ProVelocity-stoomgenerator
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Opbergen
Draagvergrendeling: Voor vervoer en
veiligheid
Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

