
Stoomgenerator met
stoom onder druk

8400 series

 

1,6 liter

 
GC8420

Fantastisch resultaat, minimale inspanning
Geen compromissen.

Dit strijksysteem is niet alleen krachtig, maar ook bijzonder handig. Naast onafgebroken stoom onder hoge druk

beschikt u over een groot afneembaar waterreservoir dat u overal en altijd kunt bijvullen. Strijken ging nog nooit

zo snel en eenvoudig.

Snel en krachtig strijken

Druk tot 5 bar

Continue stoom tot 110 g/min.

Stoomstoot tot 160

De SteamGlide-zoolplaat is een Philips-zoolplaat van topkwaliteit

Comfortabel strijken

Afneembaar waterreservoir

Afneembaar waterreservoir van 1,6 liter

Hittebestendige mat voor het veilig neerzetten van een heet strijkijzer

Eenvoudig installeren en opbergen

Gebruiksklaar in 2 minuten en onbeperkt bij te vullen

Uw strijkijzer stevig op het basisstation vergrendelen

Geïntegreerde opbergruimte voor snoer en slang



Stoomgenerator met stoom onder druk GC8420/02

Kenmerken Specificaties

Druk tot 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.

Stoomstoot tot 160

De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor

verticaal stomen en hardnekkige kreuken.

Afneembaar waterreservoir van 1,6 liter

Dankzij de grote capaciteit van het

waterreservoir kunt u strijken met stoom zonder

het reservoir bij te vullen. In het reservoir past

veel water, zodat u tot wel 3 uur ononderbroken

kunt strijken. Het reservoir is afneembaar, dus u

kunt op elk gewenst moment bijvullen. Zo hebt

u eindeloos krachtige stoom.

Hittebestendige mat

Voor meer comfort tijdens het strijken kunt u

het strijkijzer overal neerzetten dankzij de

hittebestendige mat. Omdat u het strijkijzer

niet steeds op zijn hiel hoeft te zetten, belast u

uw pols minder. De mat is zeer hittebestendig,

zelfs wanneer de zoolplaat tot 250 °C is

verwarmd en dan op de mat wordt geplaatst.

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.

Accessoires

Meegeleverd: Hittebestendige mat voor het

strijkijzer

Comfortabel strijken

Antikalksysteem: Eenvoudig schoonspoelen

Snoerlengte: 1,8 m

Ergonomisch ontwerp van het strijkijzer:

Strijkijzer met ergonomisch ontwerp voor

comfortabel strijken

Lengte van de slang: 1,9 m

Veilig in gebruik: Oververhittingsbeveiliging

Geschikt voor kraanwater

Kreuken verwijderen

Continue stoom: Tot 110 g/min

Stoom onder druk: Maximaal 5 bar

Zoolplaat: Optimaal geplaatste openingen

Stoomstoot: Tot 160 g/min

Verticale stoom: Continue verticale stoom

Gebruiksvriendelijk

Controle: Indicatielampje voor stoom,

Indicatielampje voor temperatuur, Variabele

stoominstellingen, Lampje voor waterreservoir

leeg

Eenvoudig op te stellen en op te bergen:

Draagvergrendeling, Snoer en slang

eenvoudig opbergen

Voor moeilijk bereikbare plekjes: Speciale

vorm, Stoomtip

Waterreservoir: Afneembaar

Soepel glijden

Zoolplaat: SteamGlide-zoolplaat

Technische specificaties

Vermogen van de boiler: 1200 W

Frequentie: 50-60 Hz

Vermogen van het strijkijzer: 800 W

Opstarttijd: 2 minuut/minuten

Voltage: 220 - 240 volt
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