
Stoomgenerator met
stoom onder druk

PerfectCare Aqua

 
5 bar

stoomstoot van 180 g

Vast waterreservoir van 2,2 l

 
GC8620/07

Zorgeloos strijken, geen instelling vereist
Met OptimalTemp en groot, zichtbaar waterreservoir van 2,2 liter

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

door strijken zonder iets te moeten instellen. Het Philips PerfectCare-strijkijzer biedt snel resultaat 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, geen strijkijzer is sneller

Getest en goedgekeurd door onafhankelijke textieldeskundigen

Snel en krachtig strijken

Stoomdruk van maximaal 5 bar voor snel strijken

Continue stoomproductie tot 120 g/min. en stoomstoot tot 180 g

Comfortabel strijken

Groot zichtbaar waterreservoir van 2,2 liter

Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te zetten

Easy De-Calc: probleemloos en effectief antikalksysteem

De nieuwe SteamGlide-zoolplaat is topkwaliteit van Philips
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Kenmerken

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% 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% snel

100% snel op de moeilijkste stoffen, er bestaat

geen sneller stoomstrijksysteem.

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.

Tot 5 bar

Met stoomdruk strijkt u dubbel zo snel. Omdat

de stoom van uw Philips-strijkijzer onder druk

staat, dringt deze tot diep in de vezels door.

Zelfs de moeilijkste stoffen strijkt u snel en

moeiteloos glad.

120 g/min. stoom en 180 g stoomstoot

Het strijkijzer heeft een continue

stoomproductie tot 120 g/min. en een

stoomstoot tot 180 g dankzij de kleine

hoeveelheden water die iedere keer in de

boiler worden gepompt. Hierdoor worden

kreuken optimaal en snel verwijderd.

Zichtbaar waterreservoir van 2,2 liter

PerfectCare Aqua is voorzien van een uniek,

groot waterreservoir, dat garant staat voor

urenlang strijkgemak zonder dat u het

waterreservoir hoeft bij te vullen. Strijkbeurten

worden gemakkelijker en gaan sneller. Het

ontwerp van het volledig zichtbare

waterreservoir zorgt ervoor dat u het

waterniveau vanuit alle kijkhoeken goed kunt

zien.

Veilige standaard

De innovatieve OptimalTEMP-technologie van

Philips garandeert dat alle strijkbare stoffen

kunnen worden gestreken zonder dat er

schroeiplekken ontstaan. Tijdens het strijken

hoeft u dus niet uw strijkijzer terug op het

basisstation te zetten. U kunt de hete zoolplaat

op de kleding of de katoenen strijkplankhoes

laten staan zonder extra accessoire. Uw kleding

beschadigt niet en de strjikplankhoes ook niet.

Dit maakt het strijken makkelijker en het vergt

minder inspanning van uw polsen.

Easy De-Calc

Easy De-Calc: probleemloze en effectieve

kalkverwijdering, zodat uw stoomgenerator

langer meegaat.

Nieuwe SteamGlide-zoolplaat

De nieuwe SteamGlide is de beste zoolplaat

van Philips: bijzonder krasbestendig, soepel

glijdend en zeer eenvoudig schoon te maken.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

Zoolplaat: SteamGlide

OptimalTemp-technologie

Stoomproductie

Continue stoomproductie: 120 g/min

Extra stoomstoot: 180 g

Verticale stoom

Druk: Maximaal 5

Stoomtip

Vermogen: 2400 W

Gebruiksvriendelijk

Capaciteit waterreservoir: 2200 ml

Water bijvullen en legen: Extra grote

vulopening

Elk moment bij te vullen

Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

Netsnoerlengte: 1,8 m

Lengte van de slang: 1,6 m

Veilig voor alle stoffen: Zelfs voor kwetsbare

stoffen zoals zijde

Waarschuwing bij laag waterniveau

Opwarmtijd: 2 min.

Ontkalkingsfunctie

Geschikt voor kraanwater

Calc-Clean-oplossing: Easy De-Calc

Calc-Clean-herinnering

Technische specificaties

Afmetingen van het product: 36,2 x 27 x

26,3 cm

Gewicht van strijkijzer: 1 kg

Gewicht van strijkijzer + voet: 4,5 kg
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