
Stoomgenerator

PerfectCare
Compact

 
Pompdruk max. 6 bar

Stoomstoot van max. 350 g

Waterreservoircapaciteit van 1,5
l

Draagvergrendeling

 
GC7833/80

Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*

Onze meest compacte stoomgenerator

Met de krachtige, continue stoom werkt u al uw strijkwerk in een mum van tijd weg

- dankzij onze OptimalTEMP-technologie hoeft u de temperatuur net aan te

passen. Compact en licht, eenvoudig te gebruiken en op te bergen.

Compacte technologie

Grote tank voor langdurig gebruik

Strijkijzer schakelt zichzelf automatisch uit indien u het even niet gebruikt

Licht en compact voor eenvoudig gebruiken en opbergen

Draagvergrendeling om veilig en eenvoudig mee te nemen

Snel strijken met constante, krachtige stoom

Bespaar energie met de ECO-modus

Inclusief Calc-Clean-reservoir — geen cassettes, geen extra kosten

Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken

SteamGlide Plus-zoolplaat voor ultiem glijden

Temperatuur instellen niet nodig, gegarandeerd geen brandplekken

Onafhankelijk getest en goedgekeurd

Veilig op alle strijkbare kledingstukken. Gegarandeerd zonder schroeiplekken

OptimalTEMP-technologie, geen temperatuurinstellingen vereist
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Kenmerken

Uiterst krachtige stoom

Met krachtige en continue stoom kunt u zelfs

de dikste stoffen met gemak strijken. Zie hoe

hardnekkige kreuken ineens verdwijnen met

een extra stoomstoot precies daar waar u het

nodig heeft. Deze extra stoom is perfect voor

verticaal stomen om al uw kleren en ook

gordijnen te verfrissen.

Geen temperatuurinstelling nodig

Strijk alles - van zijde tot spijkerbroek - zonder

een andere temperatuur in te stellen. Dankzij

OptimalTemp zijn er geen temperatuurregelaar

of instellingen nodig zodat u de was niet meer

hoeft voor te sorteren en niet meer hoeft te

wachten tot het strijkijzer is opgewarmd en

weer is afgekoeld. U bent op elk moment klaar

voor elke stof.

Geen brandplekken - gegarandeerd

Wij garanderen dat dit strijkijzer nooit

brandplekken zal veroorzaken op welke

strijkbare stoffen dan ook. U kunt het strijkijzer

zelfs met de onderkant op uw kleren of de

strijkplank laten liggen. Geen brandplekken,

geen glans. Gegarandeerd.

Waterreservoir van 1,5 liter

Een transparant reservoir van 1,5 liter is goed

voor 1,5 uur ononderbroken gebruik. U kunt

duidelijk zien hoeveel water er nog in zit en

dankzij de grote vulopening kunt u het reservoir

eenvoudig onder de kraan bijvullen.

Slim ontkalken

Het ingebouwde ontkalkingssysteem, Smart

Calc Clean waarschuwt u wanneer u moet

ontkalken. Het beschikt over een reservoir wat

ontkalken eenvoudig maakt. Hierdoor zijn er

geen cassettes nodig en krijgt u ook geen extra

kosten.

Goedgekeurd door deskundigen

Het Woolmark Gold-keurmerk zorgt ervoor dat

een product veilig kan worden gebruikt op

iedere wollen stof. Onze stoomstrijkijzers met

OptimalTEMP-technologie zijn de eerste en

enige strijkijzers, van welk merk dan ook, die

dit niveau van certificering hebben verkregen.

SteamGlide Plus-zoolplaat

Onze exclusieve SteamGlide Plus-zoolplaat

levert met zijn geavanceerde titaniumlaag en

6-laagse coating ultieme strijkprestaties voor

alle soorten stof. Niet-klevend, krasbestendig

en eenvoudig schoon te houden.

Energiezuinig

Bespaar energie en behaal dezelfde resultaten.

De ECO-modus verlaagt het energieverbruik

voor kledingstukken waarvoor minder stoom

nodig is.

Compact en handig

Het lichte strijkijzer met compact formaat is

ideaal voor opbergen en past perfect op uw

strijkplank. Exclusieve ProVelocity-technologie

zorgt ervoor dat onze stoomgeneratoren kleiner

en compacter zijn dan ooit.
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Specificaties

Technologie

Voor alle strijkbare stoffen

Geen brandplekken

Geen temperatuurinstelling nodig

OptimalTEMP-technologie

ProVelocity-stoomgenerator

Smart Control-processor

Snelle kreukverwijdering

Continue stoom: Maximaal 120 g/min

Vermogen: 2400 W

Druk: Pompdruk max. 6 bar

Gebruiksklaar: 2 min.

Stoomstoot: Maximaal 350 g

On-demand stoom

Variabele stoomniveaus

Verticale stoom

Voltage: 220 - 240 volt

Gebruiksvriendelijk

Veilig op alle strijkbare kleding: Zelfs

kwetsbare stoffen zoals zijde

Glijprestaties zoolplaat: 5 sterren

Naam zoolplaat: SteamGlide Plus

Capaciteit waterreservoir: 1500 ml

Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer

voor veel bewegingsvrijheid (180 graden)

Lengte van de slang: 1,6 m

Geïntegreerd stopcontact

Netsnoerlengte: 1,8 m

Nauwkeurige stoomtip

Gebruiksklaar: Lichtindicator, Geluidssignaal

Elk moment bij te vullen tijdens gebruik

Beveiliging: automatische uitschakeling

Krasbestendige zoolplaat: 4 sterren

Geschikt voor kraanwater

Kalkbeheer

Schoonmaken en ontkalken: Smart Calc-Clean

Ontkalkingsherinnering: Lamp, Geluid, geen

cassettes, geen extra kosten

Accessoires meegeleverd

Calc Clean-reservoir

Opbergen

Draagvergrendeling: Voor vervoer en

veiligheid

Opbergvak voor snoer: Bevestiging met

klittenband

Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

Afmetingen en gewicht

Afmetingen verpakking (b x h x d): 23 x 27,5 x

39,3 cm

Productafmetingen (b x h x d): 19,3 x 22,3 x

37,3 cm

Totale gewicht inclusief verpakking: 3,85 kg

Gewicht van strijkijzer: 1,2 kg

Gewicht van strijkijzer + voet: 2,95 kg

Garantie

2 jaar wereldwijde garantie

Milieuvriendelijke efficiëntie

Energiebesparingsmodus

Energiezuinig*: 30 %

Gerecycled plastic wordt gebruikt: 30 %

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

* Energiebesparing tot wel 30% met de ECO-modus in

vergelijking met de Turbo-modus, gebaseerd op IEC

60311

* Vergeleken met het Philips-stoomstrijkijzer Azur

Performer
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